
Soile Kulmala

Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt
Selkämeren silakan kalastuksessa:
bioekonominen analyysi

Helsingin Yliopisto
Taloustieteen laitos
Selvityksiä nro 29
Ympäristöekonomia
Helsinki 2005



 

 

Sisällys 

1  Johdanto ............................................................................................................................................... 1 
1.1 Tutkimuksen tausta........................................................................................................................ 1 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet .................................................................................................................. 2 
1.3 Tutkimuksen rajaus ja menetelmä ............................................................................................... 3 
1.4 Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuksen rakenne .................................................................... 4 

2  Vapaasta kalastusoikeudesta kiintiöjärjestelmiin ...................................................................... 6 
2.1 Merikalastuksen ongelmat ja ratkaisuyritykset .......................................................................... 6 
2.2 Omistusoikeudet kalastuksensäätelyssä.................................................................................... 8 
2.3 Yksikkökohtaiset siirrettävät kalastuskiintiöt (ITQ:t).................................................................. 9 
2.4 Näkökulmia ITQ-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen .................................................11 
2.5 Yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden teoreettinen malli.........................................................16 

2.5.1 Yhden kalastusyksikön näkökulma ....................................................................................17 
2.5.2 Bionominen tasapaino..........................................................................................................20 
2.5.3 Kalastuksensäätelijän näkökulma ......................................................................................22 
2.5.4 Siirrettävien kalastuskiintiöiden markkinat.........................................................................25 

2.6 Epävarmuus ja kalastuksensäätely ............................................................................................28 

3  Selkämeren silakan kalastus ..........................................................................................................29 
3.1 Silakkakanta...................................................................................................................................29 
3.2 Ammattikalastus ............................................................................................................................35 

3.2.1 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastus............................................................................37 
3.2.2 Elintarvike- ja teollisuussilakan hinta Suomessa..............................................................39 

3.3 Kalastuksensäätely .......................................................................................................................41 

4  Selkämeren silakan kalastuksen bioekonominen malli ...........................................................44 
4.1 Biologinen malli .............................................................................................................................45 

4.1.1 Ikäryhmä- ja biomassadynaamiset mallit ..........................................................................45 
4.1.2 Beverton-Holt–malli ..............................................................................................................46 
4.1.3 Populaatio- ja saalisyhtälöt ..................................................................................................47 
4.1.4 Populaatiodynamiikan simuloinnin lähtöarvot...................................................................48 
4.1.5 Kalastuskuolevuuden kerroin ..............................................................................................48 

4.2 Taloudellinen malli ........................................................................................................................49 
4.2.1 Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolarisegmentit ..............................................................49 
4.2.2 Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolariluokat.....................................................................50 
4.2.3 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastuskustannukset ....................................................53 
4.2.4 Elintarvike- ja teollisuussilakan hinta..................................................................................55 
4.2.5 Troolariluokkien pyyydystettävyyskertoimet......................................................................56 

4.3 Selkämeren silakan kalastus nyt ja tulevaisuudessa...............................................................57 
4.3.1 Yksikkökohtaisten kiinteiden kalastuskiintiöiden (IQ) malli .............................................57 
4.3.2 Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden (ITQ) malli .......................................59 
4.3.3 Bioekonomisen mallin numeerinen analyysi .....................................................................61 

4.4 Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan kalastuksessa ...................................62 
4.4.1 Taloudelliset vaikutukset ......................................................................................................63 
4.4.2 Vaikutukset saaliiseen ..........................................................................................................66 
4.4.3 Vaikutukset silakkakannalle.................................................................................................67 
4.4.4 Vaikutukset elintarvike- ja teollisuussilakan kalastukseen..............................................68 
4.4.5 Kalakanta-arvioiden merkitys ..............................................................................................71 



 

 

5  Pohdinta ja johtopäätökset .............................................................................................................74 
5.1 Yksikkökohtaisten kiintiöiden taloudelliset ja biologiset vaikutukset......................................74 
5.2 Siirrettävä vai kiinteä kalastuskiintiö? ........................................................................................75 
5.3 Kalastuskustannusten merkitys ..................................................................................................77 
5.4 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastus....................................................................................79 
5.5 Näkökulmia kalastuksensäätelyyn..............................................................................................80 
5.6 Ehdotuksia mallin kehittämiseksi ja jatkotutkimuksiksi ............................................................82 
5.7 Johtopäätökset ..............................................................................................................................84 

 
 
LÄHTEET            85
  
LIITE 1: Yhtälöiden (2.18-2.21) johtaminen 
      



 

 

1

1  Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta  
 
Silakka on Suomen ammattikalastuksen tärkein saalislaji ja nykyisin Selkämeri on 

tärkein silakan pyyntialue. Suomen kalastusta säädellään Euroopan Unionin yhteisen 

kalastuspolitiikan puitteissa. Suomen kansallinen silakkakiintiö on viime vuosina 

pienentynyt merkittävästi. Kalastuskapasiteetti ei kuitenkaan ole vähentynyt samassa 

tahdissa, minkä vuoksi silakan kalastuksen kannattavuus on heikko. Silakkakiintiön 

riittävyys koko vuodeksi pyritään turvaamaan kansallisilla säädöksillä, joilla 

määritetään sallitut kalastuspäivät ja -ajanjaksot. Nykyisestä säätelyjärjestelmästä on 

haittaa silakan kalastuselinkeinolle. Tämän seurauksena Suomen ammattikalastajaliitto 

(SAKL) on esittänyt, että yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden soveltumista silakan 

kalastuksensäätelyn tulisi selvittää. 

 

Erityyppisiä ja eri tavoin hallinnoituja yksikkökohtaisia kalastuskiintiöjärjestelmiä on 

käytössä runsaasti eri puolilla maailmaa esim. Islannissa, Uudessa-Seelannissa ja 

Virossa. Näistä järjestelmistä käytetään eri nimiä, joilla kuvataan kiintiöjärjestelmän 

ominaisuuksia. Esimerkkejä käytetystä terminologiasta ovat mm. individual transferable 

quota (ITQ), individual quota (IQ), transferable quota (TC), individual fishing quota 

(IFQ) ja individual transferable share quota (ITSQ). Tässä tutkimuksessa käytetään 

pääsääntöisesti suomenkielistä termiä yksikkökohtainen (siirrettävä) kiintiö. 

Yksikkökohtaisessa kalastuskiintiöjärjestelmässä kokonaiskiintiö, jonka 

määritysperusteena voi olla esim. suurin sallittu saalis (total allowable catch, TAC), 

jaetaan pienempiin kiintiöihin. Näitä kiintiöitä voivat hallinnoida järjestelmän tyypistä 

riippuen kalastusalukset, kalastajat tai kalastusyritykset. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, että 

kalastuskiintiötä voidaan vuokrata tai niillä voidaan käydä kauppaa, jolloin kiintiön 

hinta määräytyy kalastuskiintiömarkkinoilla. Siirrettävillä kalastuskiintiöillä käytävä 

kauppa on verrattavissa EU:n päästökauppaan, johon Suomikin lähitulevaisuudessa 

osallistuu. 

 

Useilla teoreettisilla ja empiirisillä tutkimuksilla on osoitettu, että hallintaoikeuteen 

perustuvalla kalastuksensäätelyllä voidaan vähentää kalastustoimialalle 

kalastuskilpailutilanteessa syntynyttä ylimääräistä pääomaa ja tämän seurauksena
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kalastuksen kannattavuus paranee. Talouden niukat resurssit ovat tällöin 

tehokkaammassa käytössä, kun pääomaa on mahdollista siirtää kalastuksesta 

tuottavampaan kohteeseen. (Clark 1980; Arnason 1990; Boyce 1992; Grafton 1996.) 

Myös kalakantojen suojelutavoitteet on yksikkökohtaisissa kalastuskiintiöjärjestelmissä 

saavutettu paremmin kuin vaihtoehtoisissa säätelyjärjestelmissä (Symes & Crean 1995). 

Yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden poliittista ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä 

lisäävät kalastuskiintiökaupan mahdollistama kompensaatio niille, jotka haluavat luopua 

kalastuksesta (Arnason & Gissurarson 1999). 

 

Euroopan unionissa kiinnostus hallintaoikeuteen perustuvia kalastuksen-

säätelyjärjestelmiä kohtaan on suuri (Buisman ym. 2003). Unionin alueella 

kalastuspolitiikan muutosten toteutus on juuri aloitettu tai säätelyjärjestelmän 

muuttamista suunnitellaan. EU:n yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa on siten 

mahdollista siirtyä yksikkökohtaisiin kalastuskiintiöjärjestelmiin, mutta 

säätelymuutoksen toteutusvastuu on jäsenvaltioilla. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet  
 

Tämä pro gradu –tutkielma on osa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toteuttamaa 

ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena oli selvittää 

yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden soveltamismahdollisuuksia Suomen silakan 

kalastuksensäätelyssä. Aihe oli täysin tutkimaton ennen projektin käynnistämistä. 

Pilottihankkeella pyrittiin kattamaan kalastuspoliittisen päätöksenteon kannalta kolme 

tärkeintä osa-aluetta: taloudellinen, biologinen ja sosiologinen (Peltomäki ym. 2004). 

Projektin sosiologisesta ja biologisesta osuudesta vastasi maatalous- ja metsätieteiden 

ylioppilas Hanna Peltomäki. Sosiologisessa ja biologisessa osuudessa selvitettiin 

kalastajahaastatteluiden ja biologisen mallinnuksen avulla yksikkökohtaisiin 

kalastuskiintiöihin teoriassa liitettyjen ja empiirisessä tutkimuksessa havaittujen 

hyötyjen toteutumisedellytyksiä Suomessa (Peltomäki 2004). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia Selkämeren silakan 

kalastukselle. Tutkimuksella pyritään tuottamaan uutta tietoa kalastuksen-

säätelypäätösten tueksi. Kalastuspolitiikalla ei voida vaikuttaa suoraan säädeltävän 
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kalakannan kokoon. Professori Christopher L. J. Frid totesi Suomen Akatemian Itämeri-

tutkimusohjelman vuosittaisessa symposiumissa 11.3.2004 pitämässään 

avainpuheenvuorossa, että ainoa keino, jolla ekosysteemin tilaan voidaan vaikuttaa, on 

ihmisen toiminta. Jos halutaan vaikuttaa kalakantojen tilaan, täytyy vaikuttaa 

kalastajiin, joiden saalismäärä vaikuttaa kalakantaan. Toisaalta kalakannan koko 

vaikuttaa kalojen pyydystettävyyteen, sekä siten kalastuksen kustannuksiin ja voittoihin. 

Tutkimusongelman ratkaisu – taloudellisten vaikutusten selvittäminen - vaatii siten 

silakkakannan huomioimisen. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena onkin selvittää 

yksikkökohtaisen kalastuskiintiöjärjestelmän taloudellisia ja biologisia vaikutuksia 

Selkämeren silakan kalastukselle. 

 

Tutkimusongelma ratkaistaan luonnonvarataloustieteen perinteen mukaisesti 

bioekonomisella mallinnuksella, jolla kuvataan kytkentä kalakannan ja sitä hyödyntävän 

kalastajan välillä. Tässä opinnäytteessä kehitettävä Selkämeren silakan kalastuksen 

bioekonominen malli ja sen analyysi on ensimmäinen yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän biologisten ja taloudellisten vaikutusten selvitys Suomessa. 

1.3 Tutkimuksen rajaus ja menetelmä 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan Selkämeren silakan kalastusta yhden suomalaisen troolarin 

näkökulmasta, soveltaen Schäfer-Gordon (1957, 1954) -mallia. Selkämeren silakan 

kalastuksen bioekonominen malli (kuva 1.1) on luonteeltaan deterministinen, 

dynaaminen malli, jolla simuloidaan kalastusta aikavälillä 2003-2033. Silakkakannan 

dynamiikkaa kuvataan ikäryhmäkohtaisella mallilla, jossa silakan lisääntymistä 

mallinnetaan Bevertonin ja Holtin (1957) teoriaa mukaillen.  

 

Silakalla on kahdet päämarkkinat: suuret kalat menevät ihmisravinnoksi ja pienet kalat 

turkiseläinten rehuksi. Näiden markkinoiden asettamat laatuvaatimukset ja siten myös 

silakasta maksettava hinta ja kalastuskustannukset ovat erilaiset. Muodostettavassa 

mallissa tarkastellaan elintarvike- ja teollisuussilakan kalastusta erikseen. Kalastusta 

mallinnetaan kahdeksan kalastustehokkuudeltaan erilaisen aluksen avulla. Näistä 

mallialuksista neljä oletetaan elintarvike- ja toiset neljä teollisuussilakkatroolareiksi. 

Jotta voidaan verrata nykyistä säätelyjärjestelmää tulevaisuuden vaihtoehtoiseen 

järjestelmään, tarvitaan kaksi mallia. Yhdellä mallilla kuvataan kalastusta nykyisen 
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säätelyjärjestelmä puitteissa ja toisella mallinnetaan kalastusta tulevaisuudessa 

mahdollisesti käyttöönotettavan säätelyjärjestelmän mukaisesti. Näissä malleissa 

sovelletaan Clarkin (1980, 1990) ja Arnasonin (1990) teorioita. 

 

Tutkimuksen yhteiskunnallisen ulottuvuuden vuoksi kalastuksen nykytilan mallinnus 

toteutetaan siten, että se voidaan tulkita yksikkökohtaisten kiinteiden kalastuskiintiöiden 

järjestelmäksi (IQ). Silakan kalastuksen tulevaisuuden mallinnuksen lähtöoletuksena on 

siirrettävien kiintiöiden järjestelmä (ITQ). Näin tutkimustuloksista voidaan päätellä 

siirrettävyyden merkitys, ja tuloksia voidaan käyttää hyväksi, kun kalastushallinnossa 

pohditaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöönotettavan kalastuskiintiöjärjestelmän 

ominaisuuksia. 

SilakkakantaSilakkakanta

KALASTUS

TAC / IQ

Elintarvike Teollisuus

Nykytilanne

Tulevaisuus ITQ

•Kustannukset
•Silakan hinta

 
Kuva 1.1. Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisen mallin osat. 

 

1.4 Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuksen rakenne 
 

Suomen silakan kalastusta on tutkittu melko vähän, ja aikaisemmat tutkimukset ovat 

olleet selvitysluontoisia. Aihetta on kuitenkin tutkittu, mikä lienee seuraus silakan 

ammattikalastuksen merkittävyydestä. Setälä (1998, 1996) on selvittänyt tehokkaan 

jäähdytyksen vaikutuksia silakan troolikalastuksen kannattavuuteen ja tutkinut silakan 

rehukalastuksen taloudellisia vaikutuksia. Silakan troolikalastuksen kannattavuudesta 
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on selvitys vuoden 1997 tiedoin (Virtanen, Setälä & Honkanen 1999). Parmanne (1996) 

puolestaan arvioi rehukalastuksen vaikutuksia silakkakantoihin. Edellä mainitut 

taloudelliset selvitykset ja analyysit ovat lähinnä liiketaloudellisia. Näiden lisäksi 

Suomen Ammattikalastajaliitto on selvittänyt silakan kalastajien ja jalostusyritysten 

näkemyksiä elinkeinon tilasta ja tulevaisuuden näkymistä (Kämäräinen, Jordas & 

Salokangas 2002). Salonpää (2003) tarkastelee kalan tuottajahintaa sekä 

ammattikalastuksen nykytilaa ja kehityshaasteita Pohjanmaan rannikolla. 

 

Yksikkökohtaisia siirrettäviä kalastuskiintiöitä on tutkittu paljon ulkomailla1. 

Tuoreimmat tutkimukset ovat, Heaps (2003), jossa tutkittiin ITQ-järjestelmän 

hyvinvointivaikutuksia, sekä Batsone ja Sharp (2003), jotka analysoivat Uuden-

Seelannin ITQ-järjestelmää ekonometrisesti. Suomen kalastuksensäätelyä tai 

yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden soveltumista maamme kalastuspolitiikan keinoksi 

ei ole tutkittu juuri lainkaan. 1990-luvun alussa Suomen lohen kalastukselle esitettiin 

suunnitelma yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden järjestelmästä (Mickwitz 

1992, Mickwitz & Pruuki 1993). Suunnitelma ei kuitenkaan johtanut käytännön 

toteutukseen. Lohen kalastuksen taloudellisesti optimaalista säätelyä on tutkinut 

Laukkanen (2001).  

 

Yleensä talousteoreettiset yksikkökohtaisista siirrettävistä kalastuskiintiöistä tehdyt 

tutkimukset ovat olleet joko teoreettisia tai vaihtoehtoisesti on tehty empiiristä 

tutkimusta jo käyttöönotetusta kiintiöjärjestelmästä. Tämän tutkimuksen kaltaista 

lähestymistapaa, jossa ensiksi analysoidaan yhden kalastusalueen yhden kalakannan ja 

kalastuksen nykytilannetta ja sitten mallinnetaan hypoteettisesti tulevaisuudessa 

käyttöönotettavan kiintiöjärjestelmän vaikutuksia, ei kirjallisuudessa ole juurikaan 

sovellettu2. Lähestymistapa on valittu näin, koska tutkimuksella pyritään saamaan uutta 

tietoa kalastuksensäätelyn päätöksenteon tueksi.  

 

Päätöksentekonäkökulma huomioiden luvussa kaksi esitetään tutkimuksen teoriaperusta 

sekä kirjallisuuden että talousteoreettisen analyysin avulla. Luvussa kuvataan 

kaupallisen merikalastuksen ongelmien taustaa ja talousteorian mukaisia 

                                                 
1 esim. katsausartikkelit: McCay (1995) ja Squires ym. (1998) 
2 Armstrong ja Sumaila (2001) vertailevat turskan kalastusta kahdella eri kalastusalueella suurimman 
sallitun saaliin ja yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden säätelyjärjestelmien tapauksissa. 
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ratkaisuehdotuksia. Luvussa kolme tarkastellaan Selkämeren silakan kalastuksen 

toimintaympäristöä: silakkakantaa, kalastusta ja kalastuksensäätelyä. Nämä osatekijät 

huomioiden ja yksinkertaistaen, muodostetaan luvussa neljä bioekonominen malli. 

Luvussa viisi pohditaan mallin numeerisen analyysin tuloksia: toteutuvatko 

yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden potentiaaliset edut, onko kalastuspolitiikan 

muutokselle edellytyksiä?  

 

 
2  Vapaasta kalastusoikeudesta kiintiöjärjestelmiin 
  

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata kalatalousteorian kehitystä tutkielman kannalta 

olennaisilta osin painottaen taloudellisen tehokkuuden, omistusoikeuden ja 

päätöksenteon näkökulmia. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi esitetään kalastuksensäätelyn 

teoreettinen malli, jota soveltamalla luvussa neljä muodostetaan Selkämeren silakan 

kalastuksen bioekonominen malli.  

 

2.1 Merikalastuksen ongelmat ja ratkaisuyritykset 
 

Modernin kalatalousteorian klassikkoartikkelissa ”The Economic Theory of a Common-

Property Resource: The Fishery” H. Scott Gordon (1954) esittää vapaan 

kalastusoikeuden (open access) johtavan liikakalastukseen ja potentiaalisen 

luonnonvaran koron menetykseen (bionominen tasapaino). Vapaasti kalastettava 

kalakanta on yhden kalastajan näkökulmasta ilmaishyödyke, mutta yhteiskunnan 

näkökulmasta niukka luonnonvara, jonka potentiaalinen korko voidaan hyödyntää vain 

määrittelemällä joko yksityinen tai julkinen omistusoikeus (Gordon 1954, 135).  

 

Gordonin (1954) artikkeli syntyi osaltaan kritiikkinä biologien aikaisemmin esittämille 

kalastuksen analyyseille, joissa ei huomioitu lainkaan kalastuksen kustannuksia ja 

kalastajien käyttäytyminen oletettiin eksogeeniseksi.  Toisaalta taloustieteilijöiden ja 

biologien yhteistyön juuret löytyvät 1950-luvulta. Schäfer (1954) sisäisti kaupallisen 

kalastuksen analyysiinsä kalastajat ainoina logistisesti kasvavan kalakannan saalistajina. 

Schäferin (1954, 38) mukaan kalastuksen intensiteettiä säätelevät taloudelliset motiivit: 
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kalastus houkuttelee uutta pääomaa ja uusia investointeja niin kauan kuin niiden 

odotettu tuotto kalastuksessa on suurempi kuin vaihtoehtoisessa kohteessa. 

 

Anthony Scott (1955) esittää open acces –tilanteen korjaamiseksi omistusoikeuden 

luomista yhdelle kalaresurssin omistajalle. Scott (1955) nimittää omistusoikeuteen 

pohjautuvaa tasapainoa sole owner –tasapainoksi. Sole ownership –tapaus ei kuitenkaan 

ole rinnastettavissa monopoliin, vaan saaliin hinta oletetaan annetuksi (Scott 1955, 117-

120). Monopolin mahdollisuus koettiin kuitenkin uhaksi, eikä sole ownership siten ollut 

poliittisesti hyväksytty kalastuksen rajoituskeino (Griddle & Macinko 2000). 

 

Kun liikakalastusongelman3 syyksi oli tunnistettu vapaa resurssinhyödyntämisoikeus, 

ekonomistien suositukset ongelman ratkaisuksi jakaantuivat kahteen koulukuntaan. 

Toiset kannattivat omistusoikeuksien luomista ja toiset - hyvinvointiteorian kannattajat - 

pigoulaisia veroja ja tukia. Metodiset kysymykset vaihtuivat pian käytännön 

toimenpiteitä koskeviksi ja osoitettiin, että tilapäiset kalastusrajoitukset kuten 

kalastuskauden keston tai pyydystyyppien rajoittaminen, ovat taloudellisesti 

tehottomampia kuin tuet, kalastuslisenssit ja omistusoikeudet. (Scott 1979, 726.)  

 

1970-luvulla käyttöönotettiin useita kalastuksensäätelyjärjestelmiä, joilla rajoitettiin 

kalastusalueelle pääsyä (Fraser 1979; Pearse & Wilen 1979; Adasiak 1979; Meany 

1979). Rajoitettu kalastusalueelle pääsy tarkoittaa, ettei uusilla kalastusaluksilla ole 

mahdollisuutta osallistua kalastukseen ellei joku jo kalastuksessa toimiva myy heille 

kalastuslisenssiään (ks. esim. Meany 1979). Tälläkään menetelmällä ei onnistuttu 

ratkaisemaan kalastuslaivastojen ylikapitalisoitumista tai ylläpitämään riittävän suuria 

kalakantoja (Anderson 1995, 168). Fraserin (1979, 760) mukaan rajoitettu pääsy 

ainoastaan rajaa kalastuskilpailuun osallistuvien alusten määrää, eikä yksinään riitä 

turvaamaan kalaresurssia tai tuottamaan taloudellisesti tehokasta kalastusta. Pearsin ja 

                                                 
3Liikakalastus voi olla taloudellista tai biologista. Clark (1990, 27) määrittelee taloudellisen 
liikakalastuksen tilanteena, jossa liiallinen kalastuspanoksen käyttö estää yhteiskuntaa ja kalastajia 
hyötymästä luonnonvaran potentiaalisesta korosta. Talousteoreettisessa kirjallisuudessa biologisella 
ylikalastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kalakantaa kalastetaan enemmän kuin sen kasvun verran 
(Clark 1990). Kalastusbiologit jakavat biologisen liikakalastuksen lisääntymis- ja kasvuylikalastukseen. 
Lisääntymisylikalastuksessa kalakannan lisääntyminen vaarantuu, koska kannasta kalastetaan liian suuri 
osuus. Kasvuylikalastustilanteessa kalat pyydetään liian nuorina, jolloin kalayksilöiden kasvupotentiaali 
hyödynnetään vain osittain. (Hilborn & Walters 1992, 84-85.) 
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Wilenin (1979) johtopäätös kalastusalueelle pääsyn rajoittamisesta on, ettei se muuta 

kalastajien käyttäytymistä open access –tilanteesta.  

 

Pääsyrajoituksilla ja kalastuslisensseillä oli kuitenkin merkitystä, kun 

kalastuksensäätelyn seuraavia keinoja, lähinnä erityyppisiä omistusoikeusjärjestelmiä, 

kehitettiin ja sovellettiin. Kalastusluvilla aikaansaatiin kytkentä kalakannan ja sitä 

hyödyntävän kalastuslaivaston välille. Jos kalastuksen kustannukset haluttiin minimoida 

tai kalaresurssi turvata, täytyi aina huomioida kyseinen kalakanta ja juuri tätä kantaa 

hyödyntävä kalastuslaivasto. Kalastajilla oli motiivi myötävaikuttaa hallinnollisten 

päätösten toimeenpanoon, jonka epäonnistumisen seuraukset olisivat koituneet lähes 

yksinomaan kalastajille. Yhteistoimintamotiivit kumoutuivat kuitenkin sillä, että 

kannustin kasvattaa oma saalisosuus mahdollisimman suureksi ylitti insentiivin suojella 

kalakantaa yhteiseksi hyväksi. Rajoitetun pääsyn olosuhteissa kalastuksessa vallitsi 

vihamielisyyden ja epäluottamuksen ilmapiiri. (Scott 2000.) 

 

Scottin (2000) mielestä lisenssijärjestelmän kauaskantoisin seuraus sisältyi 

kalastuslisenssin käsitteeseen. Lisenssin haltija oli oikeutettu kalastamaan tietyssä 

paikassa tiettynä aikana. Lisenssillä suljettiin muut kuin lisenssin haltijat kalastuksen 

ulkopuolelle. Kalastuslisenssijärjestelmien jälkeen kalastuksen säätelykeinot kehittyivät 

kohti omistusoikeuksien määrittelemistä. 

2.2 Omistusoikeudet kalastuksensäätelyssä  
 

Omistusoikeuteen perustuvien kalastuksensäätelyjärjestelmien kehityksessä voidaan 

erottaa kansainvälinen ja kansallinen taso. Vuonna 1982 solmitulla 

meriyleisoikeussopimuksella (Law of the Sea Convention) otettiin käyttöön 200 

meripeninkulman talousvyöhykkeet. Tällä vyöhykkeellä (exlusive economic zone, EEZ) 

luonnonvarojen hyödyntämisen yksinoikeus on kyseisellä rantavaltiolla. Kansallisella 

tasolla omistusoikeusjärjestelmien kehitystyö alkoi 1980-luvun lopulla, jolloin 

ensimmäiset omistusoikeuksiin pohjautuvat kalastuksensäätelyjärjestelmät otettiin 

käyttöön. (Arnason & Gissurarson 1999.) 

 

Scott (1999) tarkastelee omistusoikeutta lain ja taloudellisen tehokkuuden 

näkökulmista. Laissa määritellään, kuka on oikeutettu ja mihin. Kohteen omistajalla on 
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oikeus hallita kohdetta, siirtää se toiselle ja nauttia kohteen tuottamista tuloista ja 

hyödyistä. Tasa-arvoisuus, toteutuksen ja valvonnan helppous ovat hyvän 

omistusoikeusjärjestelmän ominaisuuksia lain kannalta. Tarkasteltaessa omistusoikeutta 

taloudellisesta näkökulmasta, määritellään hyvä omistusoikeus siten, että se luo 

omistajille motiivin omaisuutensa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Jos 

omistusoikeuksia ei ole määritelty ei myöskään markkinoita – erikoistumiseen 

perustuvaa vaihtotaloutta - voi syntyä, koska haltijoilla ei ole oikeutta tavaraan, jonka 

tahtoisivat myydä. (Scott 1999, 15-18.) 

 

Omistusoikeuden tärkeimmät tunnuspiirteet kalastuksen säätelyn kannalta ovat Scottin 

(1999) mukaan poissulkevuus, kesto, siirrettävyys ja turvallisuus. Poissulkevuudella 

tarkoitetaan oikeutta hyödyntää resurssia muiden häiritsemättä. Mitä enemmän on 

häirintää, sitä pienempi on poissulkevuusominaisuus. Maanomistusoikeus on lähes 

täydellinen omistusoikeus tämän tunnuspiirteen suhteen. Kalastuslupien poissulkevuus 

riippuu kalastettavasta kalakannasta ja kalastusalueesta. Esimerkiksi Atlantilla 200 

meripeninkulman talousvyöhykkeen ulkopuolella turskan kalastajan kalastusoikeus ei 

sulje ketään pois. Mitä korkeampi on omistusoikeuden poissulkevuus, sitä suurempi on 

taloudellinen tehokkuus, koska tällöin omistaja on motivoitunut alentamaan 

tuotantokustannuksia ja kasvattamaan tuloja, koska ei ole pelkoa, että mahdolliset 

vapaamatkustajat saisivat hyödyt itselleen. (Scott 1999, 19.) 

 

Kalastuksensäätelyssä omistusoikeuden kesto on usein lyhyt: yksi vuosi tai yksi 

kalastuskausi. Pidentämällä kalastusoikeuden pituutta voidaan kalastajille luoda motiivi 

investointeihin, joiden takaisinmaksuaika on pitkä, mutta jotka parantavat kalastuksen 

tehokkuutta. (Scott 1999, 19.) Lisäksi pitkäkestoiset kalastusoikeudet kannustavat 

kalastajaa huomiomaan myös tulevaisuuden kalastusmahdollisuudet (Anderson 1995, 

168).  

2.3 Yksikkökohtaiset siirrettävät kalastuskiintiöt (ITQ:t) 
 

Yksikkökohtaiset siirrettävät kalastuskiintiöt (individual transferable quotas, ITQs) ovat 

omistusoikeuteen perustuva kalastuksen säätelyjärjestelmä (Scott 1999), jossa säätelijä 

luo päätöksillään puitteet kalastukselle säätämällä pyydysrajoituksia ja määräämällä 
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suurimman sallitun saaliin, mutta kalastaja päättää, miten monta kiintiötä hän ostaa tai 

mitä pyydystä käyttää (McCay 1995).  

 

Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden järjestelmässä suurin sallittu saalis 

(total allowable catch, TAC) on jaettu pienempiin yksiköihin, joiden hallintaoikeus on 

kalastajilla tai kalastusyrityksillä (Hannesson 1991, 403). Kasvattaakseen 

saalismääränsä kalastajan on ostettava lisää kiintiöitä ja halutessaan vähentää 

kalastuspanostaan tai luopua kokonaan kalastuksesta, kalastaja voi myydä joko koko 

kiintiönsä tai osan siitä. (Anderson 1995, 168). 

 

Kalastusoikeuden siirrettävyys parantaa kalastuksen ja koko talouden tehokkuutta 

mahdollistamalla tehokkaimpien yksiköiden kalastuksen muiden siirtyessä talouden 

muille sektoreille (Scott 1999, 20). Kiintiöiden siirrettävyys mahdollistaa lisäksi 

kiintiöiden alkujaon vääristymien korjaamisen. Yksikkökohtaisten kiinteiden 

kalastuskiintiöiden (individual quota, IQ) järjestelmässä kiintiöiden alkujaon jälkeen 

kalastajilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin sopeuttaa kalastuksensa saatuun kiintiöön. 

Siirrettävien kalastuskiintiöiden järjestelmässä kalastajilla on mahdollisuus ostaa tai 

myydä kiintiöitä, jolloin kiintiömarkkinoilla voidaan korjata hallinnollisen alkujaon 

mahdollisesti tuottamat vääristymät. (Clark 1990, 259.) 

 

Islanti, Uusi-Seelanti ja Australia olivat ensimmäisiä valtioita, jotka käyttöönottivat 

ITQ-järjestelmiä. Vuonna 1975 Islannin sillin kalastuksessa siirryttiin aluskohtaisiin 

kiintiöihin ja vuonna 1979 kiintiöistä tuli siirrettäviä (Runolfsson 1999, 103). Uudessa-

Seelannissa yksikkökohtaiset siirrettävät kalastuskiintiöt käyttöönotettiin vuonna 1982 

(Major 1999, 81), ja Australiassa vuonna 1989 (Campbell, Brown & Battaglene 2000, 

109). Virossa kalastuksensäätelymuutos toteutettiin vuonna 2001 (Vetemaa ym. 2002).  

 

Arnasonin ja Gissurarsonin (1999, 8) mukaan kalatieteilijöiden (fisheries scientists) 

keskuudessa on syntynyt konsensus siitä, että paras keino säädellä kalastusta, on 

omistusoikeuden määrittäminen. ITQ-järjestelmät ovat toimivia ja poliittisesti 

hyväksyttäviä järjestelyjä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maailmanlaajuiset 

liikakalastusongelmat tai kalastuksensäätelyyn liittyvä problematiikka olisi ratkaistu. 

Kalastuksensäätelyn institutionaalisten puitteiden luominen ei yksin riitä, vaan lisäksi 

tarvitaan keskeisten intressiryhmien sitoutuminen.  
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Omistusoikeusjärjestelmiin liittyy kuitenkin paljon sellaisia elementtejä, jotka lisäävät 

intressiryhmien hyväksyntää. Ensinnäkin kalastuksen taloudellisen tehokkuuden 

parantaminen lisää kalastuksesta saatavaa voittoa, ja näin on ainakin periaatteessa 

mahdollista parantaa kaikkien osapuolten asemaa tai hyvinvointia. ITQ-järjestelmän 

puitteissa tehostuneen kalastuksen parantuneet tuotot allokoituvat kiintiöiden 

omistajille, joita ovat esim. kalastajat tai kalastusalusten omistaja. Näin tehokkaammat 

alukset/yritykset voivat kompensoida tehottomammille aluksille näiden menetetyt tulot. 

Tämä kompensaatio on sen menetetyn tulon suuruinen, jonka tulevaisuuden kalastus 

tuottaisi. Kalastuksen taloudellisen tehostumisen sivutuotteena kiintiöjärjestelmät 

synnyttävät kalakantojen suojeluintressin. (Arnason & Gissurarson 1999.) 

2.4 Näkökulmia ITQ-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen 
 

Julkinen väittely ITQ:ista on tiivistynyt kolmen keskeisen kysymyksen ympärille: (1) 

pitäisikö yhteisomistusresurssi jakaa yksityisiksi omistusoikeuksiksi, (2) jakautuvatko 

ITQ–järjestelmän hyödyt ja haitat oikeudenmukaisesti ja poliittisesti hyväksyttävällä 

tavalla ja (3) onko ITQ–järjestelmästä hyötyä vai haittaa kestävän kalakantojen 

hyödyntämisen kannalta (McCay 1995, 5). 

 

Grafton (1996) esittää katsauksen ITQ–järjestelmiin liitetyistä eduista ja niiden 

toteutumisesta Kanadassa, Islannissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. 

Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden oletetaan vähentävän kalastukseen 

sidotun liiallisen pääoman määrää4. Ylimääräisen pääoman vähenemisen nopeus riippuu 

kalastuksesta ja vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Myös kalastuksen kannattavuuden 

odotetaan paranevan siinä tapauksessa, että kiintiöt on alkujaettu aluksille ilmaiseksi. 

Ylimääräisen pääoman vähenemisen lisäksi kannattavuutta parantavat mm. vähentynyt 

kilpailu saaliista ja kalan laadun paraneminen. 

 

Kalastuskiintiöiden siirrettävyys on välttämätön ehto kiintiöjärjestelmän taloudellisten 

hyötyjen täydelliselle toteutumiselle5. Siirrettävyyden varjopuolena on kuitenkin 

kiintiöiden mahdollinen keskittyminen. ITQ–järjestelmien on todettu lisäävän 

työttömyyttä kalastussektorilla, mutta jalostusteollisuuden työllisyyden on toisaalta 

                                                 
4 ks. myös  Anderson (1995), McCay (1995) 
5 ks. lisäksi Clark (1990) 
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todettu parantuneen. Kalastuskiintiön omistaja voi vähentyneen kilpailun seurauksena 

korvata työvoimaa kasvattamalla pyyntiaikaa. Kiintiöjärjestelmän toimivuuden ja 

onnistumisen kannalta olennainen seikka on järjestelmän sääntöjen noudattaminen. Jos 

sääntöihin ei sitouduta, eikä niitä noudateta, ei myöskään ITQ–järjestelmän 

potentiaalisia etuja voida saavuttaa. Yksikkökohtaiset siirrettävät kalastuskiintiöt eivät 

tarjoa täydellistä ratkaisua kaikkiin kalastuksen ongelmiin, mutta muut poissulkevilla, 

siirrettävillä ja pitkäkestoisilla kiintiöillä on mahdollista parantaa kalastuksen 

kannattavuutta. (Grafton, 1996.) 

 

Tietovaatimukset 

 

Miten luoda kalastuksensäätelyjärjestelmä, joka täyttää taloudellisen tehokkuuden, 

oikeudenmukaisuuden, joustavuuden ja luonnonvaran suojelun kriteerit (McCay 1995)? 

Youngin (1995) mukaan omistusoikeuksiin perustuvien kalastuksensäätelyjärjestelmien 

suunnittelu on edelleenkin lähes taidetta, sillä yksikään tähän mennessä toimiva 

järjestelmä ei ole toiminut täysin tehokkaasti, eikä onnistunut kalakannan 

suojelutavoitteissaan. 

 

Monet talousteorian ehdottamat kalastuksensäätelykeinot esim. saalisvero tarjoavat 

teoriassa toimivat ratkaisut taloudellisen tehokkuuden aikaansaamiseksi ja biologisen 

liikakalastuksen ehkäisemiseksi, mutta niiden käytännön toteuttaminen vaatisi 

säätelijältä täydellistä tietoa kalakannan dynamiikasta ja kalastajien käyttäytymisestä 

(Hannesson 1991). Arnason (1990) esittää markkinapohjaisen kalastuksen-

säätelyjärjestelmän, jolla voidaan saavuttaa taloudellinen tehokkuus, mutta jonka 

toteuttamisen tietovaatimus on mahdollisimman pieni (minimum information 

management, MIM). Järjestelmästä käytetään nimitystä siirrettävät yksikkökohtaiset 

osuuskiintiöt (individual transferable share quotas, ITSQ). ITSQ-järjestelmässä kiintiöt 

ovat prosenttiosuuksia suurimmasta sallitusta saaliista, TAC:n muuttuessa kunkin 

yksikön omistusosuus muuttuu.  

 

Arnason (1990) lähtee ajatuksesta, että kalastajilla on kaikkein suurin tietämys 

kalastuksesta6: kalakannan tilasta, kalastuksen kustannuksista yms. Kalastettava 

                                                 
6 Pilottiprojektin puitteissa Peltomäki (2004) selvitti kalastajatiedon hyväksikäyttöä 
kalastuksensäätelyssä. 
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kalakanta on kalastusyrityksen voiton määräytymisen kannalta merkittävä tekijä, joten 

kilpailullisten markkinoiden puitteissa kalastajien oletetaan käyttävän mahdollisimman 

tehokkaasti hyväksi kaikki mahdollinen biologinen informaatio. Lisäksi kukin 

kalastusyritys tietää parhaiten omat kalastuskustannuksensa. Kalastajilla ei kuitenkaan 

ole motiivia paljastaa tietojaan säätelijälle, joka on asettamassa saalisveroa tai 

määrittämässä suurinta sallittua saalismäärää. Miten jo olemassa oleva tieto saataisiin 

hyödynnettyä kalastuksensäätelyn päätöksenteossa?  

 

ITSQ-järjestelmän minimitietovaatimuksen ydin on kiintiön hinta, joka sisältää kaiken 

relevantin tiedon kalastuksen nykyisestä ja tulevasta tilasta. Kalastuksensäätelijän 

tehtävänä on seurata markkinahintoja, ja säädellä kokonaiskiintiön määrää siten, että 

kalastuskiintiöiden nykyarvo maksimoituu. (Arnason 1990) Arnason (1998) laajentaa 

ITSQ-järjestelmän analyysiä usean kalalajin kontekstiin, jossa taloudellisen 

tehokkuuden saavuttaminen edellyttää joidenkin lajien kiintiöille negatiivista hintaa. 

 

Batsone ja Sharp (2003) tekivät ekonometrisen analyysin Uuden-Seelannin ITSQ-

järjestelmästä ja osoittivat Arnasonin (1990) tulosten käyttökelpoisuuden. 

Kalastuksensäätelyssä voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä korvaamalla 

biologiset lähestymistavat osittain ekonometrisella analyysillä, jolla tarkastellaan 

kalastuskiintiöiden hintakehitystä (Batsone & Sharp 2003, 502). 

 

Duaalinen omistusoikeus 

 

Young (1995) esittelee Australian osavaltion New South Walesin (NSW) 

omistusoikeuteen perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän suunnittelua. NSW:n 

kalastuksensäätelyjärjestelmän tavoitteena on turvata kalastajille kalastusmahdollisuus 

sopeutumiskykyisen säätelyjärjestelmän puitteissa, minkä tavoitteet on asetettu 

yhdenmukaisesti yhteiskunnan ja kestävän kalastuksen tavoitteiden kanssa. NSW:n 

kalastuksensäätelyjärjestelmässä kiintiöt ovat kiinnityskelpoisia ja täysin siirrettäviä. 

Järjestelmällä luodaan duaalinen omistusoikeus, joka mahdollistaa alhaisemmat 

transaktiokustannukset. Duaalinen omistusoikeus pitää erillään oikeuden 

kalastuskiintiöön ja saalisosuuteen. Näin kalastaja voi myydä vuosittaisen 
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saalisosuutensa menettämättä kalastusoikeuttaan7. Useimmissa ITQ-järjestelmissä nämä 

kaksi oikeutusta on yhdistetty siten, että kalastusoikeus pitää sisällään oikeuden 

saalisosuuteen. Young (1995, 55) perustelee transaktiokustannusten 

alenemismahdollisuutta sillä, että toimiva kiintiöjärjestelmä muistuttaa pankkien 

tilisiirtoja.  

 

Kalastuskiintiöt osakkeina 

 

New South Wales’n säätelyjärjestelmässä sovelletaan yrityksenjohtamisen periaatteita. 

Jokaisella kalastukseen osallistujalla on oikeus saada osuutensa kalastuksen 

taloudellisista mahdollisuuksista8. Useimmat ITQ-järjestelmät ovat yhdelle kalalajille 

tai kalakannalle, jolloin kiintiön omistajilla ei ole motiivia huomioida lajienvälisiä 

vuorovaikutussuhteita. Koko kalastusalan kattava siirrettävien kalastuskiintiöiden 

järjestelmä loisi kannustimen kalastajille ja jalostusteollisuudelle huomioida 

kokonaisvaltaisemmin luonnonvaran ja sen hyödyntäjien välinen yhteys. Aivan kuten 

liiketaloudessa, kalastuskiintiöt voidaan samaistaa osakkeeksi, jolloin jokaisella 

osakkeenomistajalla on osuus kalastuksen odotetusta tuotosta. Kalakannan koon 

kasvaessa tulevaisuuden saalismahdollisuudet kasvavat, samoin käy kalastuksen 

odotetuilla tuotoille, joita kasvattavat myös kalan hinnan nousu ja teknologian kehitys. 

Vastaavasti kalakannan vähentyminen laskee odotettua tuottoa. (Young 1995, 49-59.) 

 

Karpoffin (1987) mukaan kalastuksensäätelyn poliittista hyväksyttävyyttä parantaa se, 

että säätelytoimenpiteet eivät vähennä kalastusyrittäjien määrää. Jos ITQ-järjestelmä 

toimeenpannaan siten, että kiintiö määritellään osuutena kalastuksen voitoista, 

kalastuspanoksen määrä ei välttämättä vähene. Tällainen tilanne implikoi sitä, että 

kalastajat arvostavat työtään enemmän kuin kalastuksesta saatavia voittoja.  

 

Kalastuskiintiöiden samaistaminen osakkeiksi helpottaa myös valvontaa. Järjestelmän 

vastaisen toiminnan riskinä on kalastus- ja kiinnitysoikeuden menetys. Kalastuksen 

hallinnoiminen yritysmaailman keinoin mahdollistaa lisäksi sivusaaliongelman 

sisäistämisen. Kun koko luonnonvara on jaettu osuuksiin, myös kohdennetun 

                                                 
7 ks. Sanders & Beinssen (1996, 180)  
8 ks. Karpoff (1987), Boyce (1992), Arnason (1998) 
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kalastuksen ulkopuoliset lajit ovat arvokkaita, koska ne muodostavat osan 

kalastusosakkeen hinnasta. (Young 1995, 49-59.)  

 

Epävarmuus ja kalastuskiintiön arvo 

 

Kalastajien kokemaa epävarmuutta kalastuksensäätelystä voidaan vähentää 

jaksottaisella suunnittelulla. New South Wales’n järjestelmässä kalastusoikeus on 

määritelty kestäväksi esim. kymmenen vuotta ja viiden vuoden jälkeen 

säätelyjärjestelmän mahdollisen muutoksen seurauksena kalastajalla on oikeus joko 

kalastaa tuo kymmenen vuotta vanhojen ehtojen mukaan, minkä jälkeen kalastusoikeus 

menetetään, tai siirtyä muutettuun järjestelmään. Jos kalastaja haluaa myöhemmin 

osallistua uuteen järjestelmään hän menettää 15 % kalastuskiintiöstään, joka myydään 

yleisillä kiintiömarkkinoilla. Tällaisen järjestelmän puitteissa kalastajilla on 

huomattavan suuri poliittinen neuvotteluvoima. Jos kalastuksensäätelyjärjestelmän 

muutoksen odotettu kustannus on suurempi kuin 15 % saaliosuuden arvo, on kalastajilla 

optio hylätä muutosehdotus. (Young 1995, 52-53.) 

 

Mitä suurempi on kalastuskiintiöiden arvo, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 

kalastajat huomioivat nykyisen kalastuksen pitkän aikavälin vaikutukset kalakantoihin.  

NSW:n kalastuksensäätelyjärjestelmässä pyritään kalastuskiintiöiden arvoa nostamaan 

neljällä tavalla: 1) kiintiöt ovat kiinnityskelpoisia, 2) ne voidaan mitätöidä vain 

täydellistä kompensaatiota vastaan, 3) kiintiöomistuksesta on rekisteri ja 4) duaalisen 

omistusoikeuden avulla lyhyen- ja pitkänaikavälin kalastuspäätökset separoituvat. 

(Young 1995, 54-55.) 

 

Millä todennäköisyydellä omistusoikeus menetetään? Omistusoikeuteen liittyvä 

epävarmuus on taloudenpitäjän kannalta sama asia kuin omistusoikeuden lyhyt kesto. 

Epävarmuus heikentää investointimotiivia ja laskee omistusoikeuden arvoa. (Scott 

1999, 20.) Yleisesti kalastajat arvostavat lähivuosien saaliita enemmän kuin kaukana 

tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia saaliita. Toimivien kalastuskiintiömarkkinoiden 

puitteissa on mahdollista määrittää epäsuorasti kiintiömarkkinoiden diskonttokorko, 

joka kuvastaa kalastajien aikahorisonttia. Sillä ajanhetkellä, jolla korko on nolla, 

voidaan kalastuskiintiöjärjestelmää muuttaa sen vaikuttamatta ITQ-järjestelmän 

potentiaalisten taloudellisten etujen toteutumiseen. Jos kalastuskiintiömarkkinat 
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toimivat tehokkaasti, implisiittinen diskonttokorko lähenee markkinakorkoa. Yleensä 

diskonttokorot ovat järjestelmän implementoinnin jälkeen korkeita, jopa yli 30 % mutta 

laskevat myöhemmin. (Asche 2000.) 

 

Toimivat markkinat 

 

Potentiaalisten kiintiöiden omistajien pieni määrä voi estää toimivien 

kalastuskiintiömarkkinoiden synnyn. Jos markkinoilla on vain muutama toimija, ei ole 

varmuutta siitä, että kalastaja, joka on myynyt kiintiönsä, voisi tulevaisuudessa ostaa ne 

takaisin, jos tarjontaa ei ole. Toimivien markkinoiden luomiseksi on ehdotettu nk. 

nollavoittohuutokauppaa (zero-revenue auction), jonka puitteissa jokainen kiintiön 

omistaja on pakotettu tarjoamaan markkinoille tietyn kiintiöosuuden ja sen jälkeen 

päättämään ostaako itse kiintiönsä, vai hyväksyykö tarjotun hinnan. Näin kiintiökaupan 

volyymi on riittävän suuri huolimatta siitä, että kalastaja ostaisi itse tarjoamiansa 

kiintiöitä. Nollavoittohuutokaupan tavoitteena on ensiksi turvata kaikille halukkaille 

mahdollisuus osallistua kalastukseen. Toisena tavoitteena on toimivien markkinoiden 

mahdollisimman nopea syntyminen. Kolmas tavoite on kalastuksen rakennemuutoksen 

nopeuttaminen ja neljäntenä tavoitteena on ehkäistä mono- tai oligopolin 

muodostuminen. (Young 1995, 57; ks. Vetemaa ym. 2002.) 

2.5 Yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden teoreettinen malli 
 

Tässä luvussa9 esitetään formaalisti teoria, jolla voidaan ennustaa kalastuselinkeinon 

suhtautumista erilaisiin kalastuspolitiikan toimenpiteisiin. Ensiksi analysoidaan yhden 

kalastusyksikön reaktiota kalastuspolitiikkaan. Aggregoimalla nämä reaktiot, voidaan 

ennustaa koko toimialan suhtautumista kalastuksensäätelyyn. Kalastustoimialalla 

oletetaan vallitsevan täydellisen kilpailun tilanne. Yhden kalastusyksikön näkökulmasta 

taloudellisesti optimaalista kalastuspanosta verrataan yhteiskunnallisesti – 

kalastuksensäätelijän näkökulmasta - optimaaliseen kalastuspanokseen 

Yhteiskunnallisesti optimaalinen kalastuspanos on se, johon erilaisten 

kalastuksensäätelykeinojen tuottamia ratkaisuja talousteoriassa yleisesti verrataan. 

                                                 
9 Luku perustuu Clarkin (1990) sivuihin 245-266, joilla esitettäviin asioihin ja yhtälöihin ei viitata 
erikseen. Clarkin (1990) muihin sivuihin ja muihin lähteisiin viitataan. 
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2.5.1 Yhden kalastusyksikön näkökulma 
 
Kalastusyksikkö päättää kalastuksen kohdelajista, käytettävistä pyydyksistä ja niiden 

määrästä, sekä kalastuksen kestosta yms. seikoista. Kun nämä päätökset oletetaan 

tehdyiksi, niin yksikön i käyttämä kalastuspanos on ( )tEi , joka riippuu ajasta t  

( )( )max0 ii EtE ≤≤ . Kalastuspanosta iE  vastaava saalis on 

 

(2.1) ( ) ii Exqh = , 

 

jossa x on kalakannan biomassa ja ( ) xxq /  pyydystettävyyskerroin. Schäferin (1954, 

31) saalisfunktiossa oletettiin, että ( ) vakioqxxq ==/ . Koska vakioisen 

pyydystettävyyskertoimen oletus sisältää oletukset tasaisesti jakautuneesta 

kalakannasta, rajoittamattomasta pyydyskapasiteetista ja ruuhkautumattomasta 

kalastusalueesta, tästä oletuksesta luovutaan. Tässä analyysissä oletetaan, että ( ) 0>′ xq  

- kalakannan biomassan kasvaessa kalojen pyydystettävyys kasvaa. Saalisfunktioon 

(2.1) sisältyy epäsuorasti oletus kalastuspanoksen jatkuvuudesta ajan suhteen, sekä 

oletus ruuhkautumattomasta kalastusalueesta. Kalastusyksikkö voi siten muuttaa 

kalastuspanostaan esimerkiksi pidentämällä kalastusaikaa tämän vaikuttamatta muiden 

yksiköiden saalismääriin.  

 

Merkitään kalastuspanoksesta aiheutuvaa kustannusta ( )ii Ec , ja oletetaan raja- ja 

keskimääräiskustannukset u-muotoisiksi. Kalastuspanoksen kasvattaminen yhdellä 

yksiköllä laskee aluksi kustannuksia, mutta myöhemmin kalastuspanoksen lisääminen 

kasvattaa kustannuksia. (kuva 2.1.)  
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Kuva 2.1. Kalastuspanoksen (E) raja- (MC) ja keskimääräiskustannukset (AC). 

 

Merkitään riE :llä sitä kalastuspanoksen määrää, joka yhtäläistää raja- ja 

keskimääräiskustannukset: 

 

(2.2) ( ) ( ) ( )
i

ri

rii
riirii r

E
Ec

EcEc ===′ , 

 

jossa ir  on raja- ja keskimääräiskustannusten suuruus (kuva 2.1). 

 

Kun kalan hinta on p , niin kalastusyksikön i  voitto π , joka riippuu kalakannan 

biomassasta x  ja yksikön käyttämästä kalastuspanoksesta iE , saadaan yhtälöstä 

 

(2.3) ( ) ( ) ( )iiiii EcExpqEx −=,π , 

 

jossa termi iExq )(  on saaliin määrä ja )( ii Ec kalastuskustannus. 

 

Vapaan kalastusoikeuden tapauksessa (open access) kalastusyksikkö maksimoi yhtälön 

 

(2.4)  ( ) ( ) ( )iiiiE
EcExpqEx

i

−=,maxπ  

iEriE

r

MC

AC
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mukaista voittoaan. Oletetaan, että kalastusyksikkö maksimoi voittoaan lyhyellä 

aikavälillä, eikä kalastusyksikkö ole kiinnostunut kalastuksensa pitkäaikaisvaikutuksista 

kalakantaa. 

 

Voiton maksimoinnin ensimmäisen kertaluvun ehdon 

 

(2.5) ( ) ( ) 0=′−= ii
i

Ecxpq
dE
dπ  

 

mukaan voitto maksimoituu, kun kalastusyksikkö valitsee kalastuspanoksen iE  siten, 

että kalastuksen rajatuotto )(xpq  on yhtä suuri kuin rajakustannus )( ii Ec′ . Jos 

kalastuksen rajatuotto on pienempi kuin kalastuksen rajakustannus ( ( ) irxpq < ), 

kalastus on kannattamatonta ( ( ) 0, <iExπ ). Tässä tapauksessa voiton maksimoiva tai 

tappiot minimoiva kalastuspanoksen iE  määrä on nolla ja optimaalinen strategia on 

luopua kalastuksesta. 

  

Yhtälö (2.5) määrittää kunkin yksikön kalastuspanoksen määrän iE  kalakannan x  

funktiona 

 

(2.6) ( )xEE ii = . 

 

Kustannukset kasvavat, kun riEE >  eli kustannusfunktio ( )ii Ec  on konveksi (kuva 2.1). 

Myös pyydystettävyys ( )xq  kasvaa kalakannan kasvaessa, tällöin myös kalastuspanos 

kasvaa, kun kalakanta kasvaa. Näin ollen ( )xEi  on kalakannan eivähenevä funktio. 

Samoin kalastuspanos on kalan hinnan suhteen eivähenevä (kalan hinnan nousu 

kasvattaa kalastuspanosta). 

 

Koska yksikkö lopettaa kalastuksen, jos ( ) irxpq < , voidaan kullekin kalastusyksikölle 

määrittää kannan koko, jolla se lopettaa kalastuksen ( ) 0=xEí . Kun oletetaan, että 

qxxq =)( , niin tuo kriittinen kalakannan koko, riippuu pyydystettävyydestä, 

kustannuksista ja kalan hinnasta yhtälön  
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(2.7) 







=< −

p
rqxx i

i
1  

 

mukaisesti. Kalastusyksiköt voidaan järjestää kasvavien kustannusten mukaan 

 

(2.8) Nrrr ≤≤≤ ...21 . 

 

Kalastusalukset, joilla on pieni ir , ovat tehokkaampia, koska ne tuottavat voittoa 

alhaisemmalla kalakannan tasolla kuin alukset, joiden ir  on suuri.  

 

2.5.2 Bionominen tasapaino 
 

Edellä esitetyssä mallissa tarkasteltiin yhtä kalastusyksikköä. Analyysissä jaettiin koko 

kalastuslaivaston kalastuspanos TE  yksikkökohtaisiin osuuksiin iE . Nyt tarkastellaan 

koko kalastustoimialaa. Kokonaiskalastuspanos on siten 
iT EE ∑=  ja kokonaissaalis 

 

(2.9) ( ) TT Exqh = . 

 

Kalakannan muutosta ajan suhteen kuvataan yhtälöllä 

 

(2.10) ( ) ( ) ( )xExqxF
dt
dx

T−= , 

 

jossa 
iiT EE ∑= . Ratkaistaan yksikkökohtaisen mallin tasapaino vapaan 

kalastusoikeuden tilanteessa. Koska ( )xET  ja ( )xq  ovat molemmat eiväheneviä 

funktioita kalakannan suhteen, ja ( ) 0=xET , kun 1xx <  niin yhtälön (2.10)  

dynamiikka on kuvassa (2.2). Bionominen tasapaino (open access –tasapaino), 

saavutetaan kalakannan tasolla x edellyttäen, että Kx <  ja Kx <1 . 
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Kuva 2.1. Bionominen tasapaino 

 

Kalakannan tasolla xx =  kaikkein tehottomimmat yksiköt ovat lopettaneet kalastuksen. 

Viimeisin tehokas yksikkö j , joka vielä on mukana kalastuksessa, ansaitsee 

nollavoittoa 

 

(2.11) ( ) ( ) ( ) 0, =−= jjjjj EcExpqExπ . 

 

Yksikkökohtainen malli ennustaa, että tehokkaammat alukset ansaitsevat positiivista 

voittoa, myös bionomisessa tasapainossa. Tämä on seurausta alusten erilaisesta 

kustannusrakenteesta: kalastustoiminnan kustannus voi olla suuri, mutta 

pääomakustannus pieni, ja päinvastoin (Clark 1980, 1114). 

 

 Edellä esitetyn mallin bionomista tasapainoa luonnehtivat seuraavat ehdot 

(2.12) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

==
j

i
iT xExqxExqxF

1
  

 

(2.13) ( ) ( ),xpqEc ii =′    ji ≤≤1 , 

 

(2.14) ( ) ( )xpqEc jj = , 

 

joissa j  tarkoittaa viimeistä kalastavaa yksikköä.  

 

)( xF
( ) ( )xqxE T

1X X
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Yhtälön (2.12) mukaisesti kalakantaa hyödynnetään kestävästi eli kalastetaan vain 

kalakannan kasvun verran. Bionomisessa tasapainossa kalastustoimialan 

kokonaiskalastuspanos TE  on summa kalastuksessa mukana olevien yksiköiden 

kalastuspanoksista. Toisen tasapainoa kuvaavan ehdon (2.13) mukaan kalastuksesta 

saatavan tulon tulee vastata kalastuksesta aiheutuvaa rajakustannusta. Yhtälö (2.14) 

paljastaa sen, että viimeinen kalastava yksikkö toimii keskimääräisten kustannustensa 

minimissä, kun kalakannan koko on x . Kalastus voi tuottaa ylijäämää suhteessa 

muuttuviin kustannuksiin, mutta suhteessa kalastuksen kokonaiskustannuksiin tuottajan 

ylijäämä voi olla negatiivinen kalakannan tasolla x (Clark 1980, 1114). 

 

Pitkällä aikavälillä oletukset kiinteästä kalastusalusten määrästä ja vakioisista 

kalastuskustannuksista eivät ole perusteltuja. Mahdollisuudet voittojen ansaitsemiseen 

houkuttelevat uusia aluksia kalastusalueelle ja jo toimivilla aluksilla on kannustin 

kustannustehokkuutensa parantamiseen.  

 

2.5.3 Kalastuksensäätelijän näkökulma 
 

Oletetaan, että kalastuksensäätelijän tavoitteena on maksimoida kalastuksesta saatavaa 

nettotuloa yliajan, kontrolloimalla kalastustoimialan panoskäyttöä10. 

 

Kalastuksensäätelijän tavoitefunktio on 

 

(2.15) ( )∫ ∑
∞

=

−

0 1

,max
N

i
ii

t dtExe πδ . 

 

Kalastuksen nettotulot yli ajan maksimoivan kalastuspolitiikan tulee toteuttaa seuraavat 

ehdot:  

 

(i) 0)0(,0)( >≥ xtx , 

 (ii) max)(0 EtEi ≤≤    ja 

 (iii) ( ) ( )∑
=

−=
N

i
iExqxFx

1

& . 

                                                 
10 Ohjausmuuttujaksi voitaisiin valita myös saalis, ks. Clark (1990, 38). 
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Optimiohjausteorian termein kalakannan biomassa x on tilamuuttuja. Ehdon (i) mukaan 

kalakannan biomassa ensimmäisellä periodilla on positiivinen 0)0( >x ja myöhempinä 

hetkinä t  kannan biomassa on positiivinen tai nolla 0)( ≥tx . Tilamuuttujan ehdot ovat 

hyvin intuitiiviset: jotta kalastus on mahdollista, täytyy kalakanta olla olemassa, mutta 

kalakantaa ei voida kalastaa enempää kuin loppuun. Ehto (ii) on kalastuksen 

kapasiteettirajoitus. Kalastusteho vaihtelee nollan ja jonkin ylärajan välillä. 

Kalastuspanos E on ohjausmuuttuja. Kalastuksensäätelijän valitsee kalastuspanoksen eli 

ohjauksen siten, että kalastuksen nettotuotot yli ajan maksimoituvat. Ehto (iii) on niin 

sanottu liittotilaehto, joka välittää ohjauksen vaikutuksen tilamuuttujaan - 

kalastuksensäätelyn vaikutuksen kalakantaan. Liittotilaehto kuvaa pääoman muutosta 

ajassa. 

 

Kalastuksensäätelijän optimointiongelman ratkaisemiseksi muodostetaan käypäarvoinen 

Hamiltonin funktio11 

 

(2.17) ( ) ( ) ( )∑ ∑
= =









−+=Η

N

i

N

i
iii ExqxFEx

1 1
, µπ , 

 

 

jossa liittotilamuuttuja µ  on kalan varjohinta, joka kuvaa kalastamatta jääneiden 

kalojen – kalakannan – arvoa. Optimointiongelma ratkaistaan ns. maksimiperiaatetta12 

soveltaen.  

 

Kalastuksensäätelijän näkökulmasta analysoidun mallin tasapainoehdot viimeiselle 

kalastavalle yksikölle j ovat (liite 1): 

 

(2.18) ∑=
j

iExqxF
1

)()(  

 

(2.19) [ ] ( ) ∑′−=′−
j

iExqpxF
1

)()( µµδ  

                                                 
11 Ratkaisu johdetaan liitteessä 1 
12 ks.Clark (1990, 109-112) 
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(2.20) )()()( xqpEc jj µ−=′  

 

Yhtälön (2.18) mukaan kalakantaa kalastetaan kestävästi eli kalakantaa kalastetaan juuri 

sen kasvun verran. Yhtälön (2.19) mukaan optimaalinen kalastuspanos ohjaa 

kalakannan koon sellaiseksi, että kalan arvo vedessä (yhtälön 2.19 vasen puoli) on yhtä 

suuri kuin saaliin arvo (yhtälön 2.19 oikea puoli). Kalastuksen rajakustannuksen tulee 

yhtälön (2.20) mukaan olla kalastuksen tuottojen suuruinen. Kalastuksen tuotot 

riippuvat, nyt myös kalakannan varjohinnasta (vrt. yhtälö 2.13). 

 

Kalastuksensäätelijän näkökulmasta kalastuksen tuotot maksimoivan, optimaalisen 

kalakannan  *x  tulee toteuttaa ehto (liite 1) 

 

(2.21) δ=








 ′
−

′′
+′

)(
)()(

)()()()(
2

xq
Ecpxq

xFxqEcxF
ii

ii , 

 

jonka mukaan kalakannan tuottoasteen (yhtälön 2.21 vasen puoli) tulee olla yhtä suuri 

kuin diskonttokorko δ . Yhtälö (2.21) tunnetaan luonnonvaran hyödyntämisen 

kultaisena sääntönä. Kalakannan tuottoaste koostuu kalakannan rajakasvusta )(xF ′ , 

joka vastaa pääoman rajatuottavuutta. Kun kalaa säästetään, se voidaan tulkita 

investoinniksi, koska tulevaisuuden saalismahdollisuudet kasvavat. Kalakannan 

tuottoasteeseen vaikuttaa lisäksi se, että kalakannan koon kasvaessa kalojen 

pyydystettävyys kasvaa ja sen seurauksena kalastuskustannukset laskevat. 

 

Verrataan bionomista ja kalastuksensäätelijän tasapainoa ja tasapainoehtoja. Ratkaisun 

yksinkertaistamiseksi oletetaan ( ) qxxq = . Yhtälön (2.20) mukaan kalastuksensäätelijän 

mallin tasapainossa, kaikkien kalastusyksiköiden rajakustannukset ovat yhtä suuret ja 

rajatulon ( ) ( )xqp µ−  suuruiset. Yhtälöstä (2.13) nähdään, että vapaan kalastusoikeuden 

oloissa, kaikkien yksiköiden rajakustannukset ovat rajatulon ( )xpq  suuruiset. Näitä 

ehtoja vertailtaessa havaitaan, että kalastuksensäätelijän mallin tasapainossa yhden 

lisätonnin kalastamisesta aiheutuva kustannus (kalastuksen rajakustannus), on pienempi 

kuin vapaan kalastusoikeuden tasapainossa. Kalastuksensäätelijän mallissa myös 
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kalastamatta jätetyllä kalalla on arvo, varjohinta, minkä seurauksena on optimaalista 

kalastaa vähemmän. Epäyhtälöiden  

 

(2.22) *EE >   

  ja 

(2.23)  *xx <   

 

mukaan, kalastuksensäätelijän mallin optimaalinen kalastuspanoksen määrä *E  on siten 

pienempi ja kalakanta *x  suurempi kuin vapaan kalastusoikeuden mallissa Ex,  

 

Epäyhtälöt (2.22 ja 2.23) pätevät myös edellä esitettyyn yhden kalastusyksikön 

aggregoimattomaan malliin. Kun *xx = , niin silloin 

( ) ( ) ( )iii EcpqxqxpEc ′=<−=′ *** µ , jossa iE  on panos optimaalisen kalakannan ( )*x  

tasolla bionomisessa tasapainossa. Tästä seuraa, että *
ii EE > jokaiselle alukselle i , ja 

siten *
TT EE > . Koska tasapainossa, optimaalisella kalakannan tasolla *x täytyy päteä, 

että *
TT EE = , niin tällöin open acces –kalastukselle täytyy päteä, että 0/ <dtdx  ja, että 

*xx < . Toisin sanoen, vapaan kalastusoikeuden vallitessa käytetään enemmän 

kalastuspanossa ja kalakannan koko on pienempi kuin olisi yhteiskunnallisesti 

optimaalista. 

 

2.5.4 Siirrettävien kalastuskiintiöiden markkinat 
 

Sovelletaan edellä esitettyä kalastuksensäätelijän mallia, ja tarkastellaan 

yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden markkinoita. Jokainen kalastusyksikkö saa tietyn 

saaliskiintiön iQ , jota heillä on oikeus myydä, ostaa tai vuokrata, joko koko kiintiö tai 

sen osa kerrallaan. 

 

Merkitään iQ :lla kalastusyksikön i siirrettävää kalastuskiintiötä. Kalastusyksikkö 

kohtaa nyt rajoitetun optimointiongelman, jolloin hän maksimoi voittoaan 

 

(2.24)  ( ) ( ) ( )iiiii EcExpqEx −=,maxπ  
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rajoitteenaan  

 

(2.25)  ( ) iii QExqh ≤= . 

 

Optimointiongelma voidaan kirjoittaa myös muodossa: 

 

(2.26)  ( ) ( )






−=Θ

xq
h

cphhx i
iiii ,max , rajoitteella ii Qh ≤ . 

 

Siirrettävien yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden oloissa, mielenkiintoista on kysyä, 

millä ehdoin kalastusyksikkö myy tai ostaa kiintiöitä? Oletetaan, että kiintiöitä voidaan 

ostaa ja myydä markkinoilla hintaan m. Hyöty, jonka yksikkö yhdestä ostetusta 

lisäkiintiöstä saa, on tästä kiintiöstä aiheutuva nettotulon lisäys. Merkitään nettotuloa 

( )ii Qx,Θ , jolloin rajahyöty lisäkiintiöstä on: 

 

(2.27)  
( )

rajahyöty
Q

Qx

i

ii =
∂

Θ∂ ,
. 

 

Kalastusyksikkö ostaa kiintiöitä kunnes sen rajahyöty on suurempi kuin hinta, 

mQii >∂Θ∂ / , ja myy kiintiöitä niin kauan kuin kiintiön rajahyöty on pienempi kuin 

sen hinta, mQii <∂Θ∂ / . Näin ollen kalastuskiintiön rajahyöty voidaan tulkita 

kalastuskiintiön hinnaksi 

 

(2.28)  
( )

m
Q

Qx

i

ii =
∂

Θ∂ ,
, 

 

joka määrittää kiintiöiden kysynnän ( ) iii QmxDD == , . Oletetaan, että yksikkö käyttää 

koko kiintiönsä, jolloin saalis ii Qh =  (sisäpisteratkaisu). Derivoidaan nettotuloja 

( )ii Qx,Θ  kalastuskiintiön iQ  suhteen 

 

(2.29)  ( ) m
xqxq

Qcp
Q

i
i

i

i =






′−=
∂
Θ∂

)(
1  
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 ⇒  ( ) ( ) ( )xqmp
xq

Q
c i

i −=






′ . 

 

Jos yksikkö ei käyttäisi koko kalastuskiintiötään, se voisi ansaita voittoa myymällä 

käyttämättömän kiintiön. Näin ollen ( ) ( )xqQxqhE iii // ==  ja yhtälö (2.19) voidaan 

kirjoittaa 

 

(2.30)  ( ) ( ) ( )xqmpEc ii −=′ . 

 

Kalastusyksikkö siis kysyy kiintiöitä, kunnes kiintiön rajakustannus on rajahyödyn 

suuruinen. Yhtälö voidaan ymmärtää myös toisin. Kun yksikkö päättää kalastaa juuri 

kiintiönsä verran, aiheutuu tästä vaihtoehtoiskustannus, koska yksikkö voisi myös olla 

kalastamatta ja myydä kiintiön hintaan m.  Kun tämä vaihtoehtoiskustannus 

huomioidaan, kalastusyksikön nettotulo on ( ) ( )iii Echmp −− , ja tämä tulo 

maksimoituu kalastuspanoksen iE määrällä, joka toteuttaa yhtälön (2.20).  

 

Siirrettävän kalastuskiintiön hinta saadaan, kun kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret: 

  

(2.31)  ( ) TQmxD =, , 

 

jossa TQ on kalastuskiintiöiden kokonaismäärä. Kun kalakannan koko x on vakio, niin 

tällöin kiintiön hinnan noustessa niiden kysyntä laskee. Kalastuksensäätelijällä on myös 

mahdollisuus määrittää kalastuskiintiöiden kokonaismäärä TQ siten, että kiintiön 

hinnaksi tulee juuri säätelijän tavoittelema hinta. Asettamalla TQ siten, että 

kalastuskiintiön hinnaksi tulee kalan varjohinta µ=m , säätelijä pakottaa kalastajat 

valitsemaan juuri optimaalisen kalastuspanoksen, joka määräytyy yhtälöstä 

 

(2.32)  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xqpxqmpEc ii µ−=−=′ . 

 

Sama ratkaisu voidaan aikaansaada kalakannan varjohinnan suuruisella saalisverolla 

τµ = .  
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2.6 Epävarmuus ja kalastuksensäätely 
 

Deterministisessä mallissa, saalisvero ja yksikkökohtaisten siirrettävien 

kalastuskiintiöiden järjestelmä, ovat taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta 

samanarvoisia (toteuttavat yhtälön 2.32). Tulonjakovaikutuksiltaan nämä instrumentit 

ovat kuitenkin erilaisia. Saalisveron oloissa kalakannan tuottaman voiton kerää veron 

asettaja ja yksikkökohtaisten kiintiöiden järjestelmässä tämän voiton saa kiintiön 

alkuperäinen omistaja. (Clark 1980, 1117.) 

 

Saalisvero ja kalastuskiintiö ovat myös tietovaatimuksiltaan erilaisia instrumentteja. 

Optimaalisen saalisveron asettaminen edellyttää säätelijältä täydellistä tietämystä 

kunkin yksikön kalastuskustannuksista ja kalastukseen liittyvistä hyödyistä. Kwerelin 

(1977) mukaan säätelijän ongelmana on se, että tieto, joka optimaalisen 

politiikkainstrumentin asettamiseksi vaaditaan, on säädeltävillä itsellään, eikä heillä ole 

motiivia sen paljastamiseksi. Weitzman (1974) tarkastelee määrä- ja hintainstrumenttien 

sopivuutta yhteiskunnan kannalta parhaan politiikan löytämiseksi. Määrärajoite 

soveltuu kalastuksensäätelyyn, koska sen tavoitteena on tietynsuuruinen kalakanta. Kun 

sekä kalakanta-arvioihin että politiikan implementointiin liittyy epävarmuutta13, 

tarvitaan taloudellisen tehokkuuden saavuttamiseksi lisäksi hintainstrumentti (Montero 

2002). Kun säätelijä päättää suurimmasta sallitusta saaliista ja yksikkökohtaiset 

kalastuskiintiöt ovat siirrettäviä, kiintiöille syntyvä hinta paljastaa kalastuksen hyödyt ja 

kustannukset. Siirrettävät kalastuskiintiöt ovat siten hinta ja määräinstrumentin 

yhdistelmä. 

 

Yksikkökohtaisilla siirrettävillä kalastuskiintiöillä on teoriassa mahdollista ratkaista 

sekä biologinen että taloudellinen liikakalastusongelma. Biologinen liikakalastus 

ehkäistään siten, että kokonaiskiintiömäärä asetetaan sopivin biologisin perustein. Tämä 

on kaikkien kalastuksensäätelykeinojen kriittinen kohta (Copes 1986), koska tieteellinen 

epävarmuus ja poliittinen paine nostava TAC:t niin suuriksi, etteivät ne rajoita 

kalastusta (Karagiannakos 1996; Daan 1997). Taloudellinen liikakalastus eli 

ylimääräisen pääoman kertyminen toimialalle voidaan ehkäistä 

kalastuskiintiömarkkinoilla, joiden toimintaan liittyy paljon epävarmuutta (esim. 

Runolfsson 1999). Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt pienentävät lisäksi kalastajien 
                                                 
13 ks. katsausartikkeli Flaaten ym. (1998) 
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saalisodotuksia, koska kiintiöt rajoittavat ”huippusaaliin” hyödyntämismahdollisuutta. 

Tämän vuoksi epävarmassa maailmassa kalastuskiintiöt eivät tuota saalisverojen tapaan 

taloudellisesti tehokasta ratkaisua, koska saalisveron asettaminen ei vaikuta kalastajien 

saalisodotuksiin. (Clark 1985.) 

 

ITQ-järjestelmän potentiaalisten hyötyjen täydellisen toteutumisen esteitä ovat em. 

seikkojen lisäksi valvonta, vähäarvoisen saalisosan poisheittäminen ja kannustin 

virheelliseen saalisraportointiin (Copes 1986; Arnason 1994; McCay 1995). 

Yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden teoreettisessa mallissa ei huomioitu kalastuksen 

ulkoisvaikutuksia. Boyce (1992) näyttää analyyttisesti, ettei ITQ-järjestelmä tuota 

kalastuksensäätelijän mukaista optimiratkaisua, jos huomioidaan sekä ruuhkautumisesta 

että kalakannan pienentymisestä aiheutuvat ulkoisvaikutukset14, mutta näiden 

ulkoisvaikutustenkin oloissa ITQ-järjestelmä on ylivoimainen vapaaseen 

kalastusoikeuteen verrattuna. Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden 

laajamittainen soveltaminen on lisäksi osoitus niiden käyttökelpoisuudesta 

kalastuksensäätelyssä (Case studies on…2001). 

 

 

3  Selkämeren silakan kalastus 
 
Selkämeren silakan kalastuksen toimintaympäristö muodostuu biologisista, 

taloudellisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä. Selkämeren ekologis-hydrografinen 

ympäristö vaikuttaa silakkakantaan, joka vaikuttaa kalastukseen. Toisaalta kalastus ja 

sen säätely vaikuttavat silakkakantaan. Tässä luvussa kuvataan Selkämeren silakan 

ammatillista troolikalastusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joilla on merkitystä 

yksikkökohtaisen kalastuskiintiöjärjestelmän ja Selkämeren silakan kalastuksen 

bioekonomisen mallin muotoilujen ja analyysien kannalta. 

 

3.1 Silakkakanta 
 

Selkämeren ekosysteemi ja merialueen hydrografiset ominaisuudet luovat elinolosuhteet 

Selkämeren silakkapopulaatiolle. Selkämeri on Itämeren pohjanlahdenpuoleinen osa, 

                                                 
14 ks. Smith (1969) 
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joka etelässä rajoittuu Ahvenanmaahan ja pohjoisessa Merenkurkkuun. Kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) 

jaottelussa Selkämeri on osa-alue 30 (sd30) (kuva 3.1).  

 

 
Kuva 3.1. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Itämeren osa-aluejako (ks. esim. 

Ammattikalastus merialueella 2001, 12). 

 

 

Silakka (Clupea harengus membras) on sillin Itämeressä elävä alalaji. Silakka-

nimityksellä on myös kaupallinen sisältö, koska sillin pitää sisältää rasvaa yli 10 

painoprosenttia.  Silakka on pääasiallisesti pelagiaalinen eli vapaassa vedessä elävä laji, 

mutta se kutee rannikolla. Kevätkutuiset populaatiot kutevat touko-kesäkuussa ja 

syyskutuiset ryhmät elo-syyskuussa. (Koli 1998, 48) Suomen rannikolla silakat kutevat 

ensimmäisen kerran yleensä 2-3–vuotiaina. Suurimmat saaliit saadaan touko-

kesäkuussa, jolloin tiheitä kutuparvia kalastetaan tehokkaasti. Suomen kalastusalueilla 

syyskutuisen silakan osuus on vain joitakin promilleja. (Parmanne 1996.)  

 

Silakan ravintoa ovat mm. eläinplankton, äyriäiset, mäti ja kalanpoikaset (Koli 1998). 

Silakat saattavat suorittaa pitkiäkin syönnösvaelluksia. Saaristomerellä ja 

Suomenlahdella kutevat silakat voivat vaeltaa, jopa Itämeren keski- ja eteläosiin saakka, 
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mutta Pohjanlahdella kutevat silakat eivät tavallisesti vaella Pohjanlahden ulkopuolelle. 

(Parmanne 1996, 12.) Silakan kasvuun keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat kannan 

tiheys, ravinnon määrä, laatu ja soveltuvuus, sekä saatavuus. Silakka kasvaa nopeasti 

hyvissä oloissa ja saavuttaa kalastettavan koon (yli 10g) jo toisena vuonna. Silakka 

painaa parhaimmillaan jopa kilon, mutta yleisin kokoluokka Suomen vesillä on 20-30 

grammaa.  (Parmanne & Setälä 1996.)  

 

Silakkakannan tiheys riippuu turskan silakkaan kohdistamasta saalistuksesta ja silakan 

kalastuksen määrästä. Itämeren turskakanta alkoi kasvaa 1970-luvun loppupuolella, oli 

suurimmillaan 1980-luvun alkupuolella ja on sen jälkeen pienentynyt. (Parmanne & 

Setälä 1996, 15-16.) Tämän seurauksena silakan kutukannan biomassa oli 1980-luvun 

alussa noin 100 000 tonnia, mutta kanta kolminkertaistui vuosina 1982-1994 (kuva 3.2) 

(Pönni 2003a, 11). Suurten turskakantojen aikana silakkakanta on rajoitettu, mutta 

silakan kasvunopeus on hyvä. Turskakannan pienentyminen johtaa silakan 

kasvunopeuden alenemiseen. (Flinkman 1999, 13-18.) 
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Kuva 3.2. Selkämeren silakkasaalis ja kutukanta 1973-2002 (Pönni 2003a, 12). 
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Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) määritti vuonna 2000 Selkämeren 

silakan biologisesti turvalliseksi kutukannan kooksi (Bpa) 200 000 tonnia. Toinen ICESn 

määrittämä biologinen vertailuarvo15 kutukannalle on 145 000 tonnia (Blim), jos 

kutukanta pienenee tästä heikon lisääntymisen todennäköisyys kasvaa. (Pönni 2003a, 

11.)  

 

Kalakanta-arvioiden luotettavuuteen vaikuttavat lähtötietojen laatu, arvioinnissa 

käytetyt mallit ja niiden oletukset. Virhettä kalakanta-arvioihin aiheuttavat esimerkiksi 

näytteenotto ja iänmääritys, pyyntitapojen kehittyminen ja muutokset kalojen 

biologisissa ominaisuuksissa. Selkämeren silakan kanta-arvioissa ei huomioida turskan 

saalistuksen vaikutusta silakan luonnolliseen kuolevuuteen 1980-luvulla, minkä vuoksi 

1980-luvun biomassatasot ovat epävarmoja. (Pönni 2003a, 13-14.) 

 

Kalastuskuolevuudella F16 tarkoitetaan kalastuksen aiheuttamaa poistoa kalakannasta. 

Selkämerellä silakan kalastuskuolevuus (F=0.20) oli vuonna 2002 neljänneksen 

pienempi kuin huippuvuonna 1997 (kuva 3.3). ICESn mukaan kalastuskuolevuus on 

ollut biologisesti turvallisella tasolla Fpa = 0.21 (vastaa 19 % poistoa kannasta 

vuosittain) vuodesta 2001. ICES suosittaa kalastuskuolevuuden pitämistä 

varovaisuusperiaatteen mukaista tasoa pienempänä. (Pönni 2003a, 11-12.) 

                                                 
15 Biologiset vertailuarvot: 1) varovaisuusperiaatteen mukaiset arvot (precautionary reference points): 
biologisesti turvallinen kutukannan koko ja kalastuskuolevuus (Bpa, Fpa). 2) rajoittavat arvot: kutukanan 
koko tai kalastuskuolevuus, jossa kannan romahtamisen todennäköisyys kasvaa suureksi (Blim, Flim).  
16 Kalastusbiologisessa kirjallisuudessa F merkitsee hetkellistä kalastuskuolevuutta, joka muutetaan 
vuosittaiseksi kalastuksen aiheuttamaksi poistoksi (H) kalakannasta kaavan FeH −−=1 , jossa 

)1ln( HF −−= avulla (Haddon 2001, 43). 
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Kuva 3.3. Selkämeren silakan kalastuskuolevuus ikäryhmissä17 3-7 vuosina 1973-2002 (Pönni 

2003a, 12). 

 

Selkämerellä silakka on lisääntynyt keskimääräistä paremmin vuoden 1988 jälkeen, 

poikkeuksina vuodet 1998 ja 2000. Erityisen voimakas oli vuosiluokka18 1997. Silakan 

lisääntyminen onnistu hyvin myös vuosina 1999 ja 2001(kuva 3.419). (Pönni 2003a, 12.) 
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Kuva 3.4. Selkämeren silakan vuosiluokan koko 1973-2002 (Pönni 2003, 12). 

                                                 
17 Ikäryhmällä tarkoitettaan kalan ikää esim. kolmevuotiaita silakoita, ICES jakaa Selkämeren 
silakkakannan yhdeksään ikäryhmään 
18 Vuosiluokalla tarkoitetaan tiettynä vuonna kuoriutuneita kaloja 
19 Vuosiluokan koko ilmoitetaan 1-vuotiaana, jolloin kuvan 3.4 osoittama korkein pylväs on vuoden 1998 
kohdalla, ja tarkoittaa vuoden 1997 vuosiluokkaa. 
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Suolapitoisuus on tärkein abioottinen tekijä, joka vaikuttaa Itämeren ravintoverkkoon. 

Pohjanlahden syvä kynnysalue erottaa Selkämeren omaksi hydrografiseksi alueeksi, 

jolle virtaa pääasiassa vain Itämeren hapekasta ja vähäravinteista pintavettä (Häkilä 

1983, 24). Selkämeren suolapitoisuus vaihtelee pintaveden 6-5 promillesta syvien 

alueiden 7-6 promilleen. Pohjanlahden kynnysten vuoksi varsinaisen Itämeren suolaisen 

ja vähähappisen alusveden virtaus Selkämereen on estynyt ja Selkämeren 

suolapitoisuuskerrostuneisuus heikko. (Häkilä 1983, 26.) 1980-luvun lopulla ja 1990-

luvun alussa kalastajat raportoivat nälkiintyneistä silakoista. Selitys löytyi Itämeren 

laskeneesta suolapitoisuudesta, joka oli muuttanut eläinplanktonyhteisöä silakalle 

epäedulliseen suuntaan, mistä seurauksena oli silakan alentunut kasvunopeus. 

(Flinkman 1999, 11-18; Aneer 1985) 

 

Myös Itämeren rehevöitymisen on havaittu vaikuttavan silakan kasvunopeuteen. 

Joillakin alueilla silakan kasvunopeus sekä paino/pituus suhde ovat kasvaneet viimeisen 

20 vuoden kuluessa. Kuitenkin kasvunopeuden kasvu havaittiin jo 1940-luvulla, jolloin 

ihmisen aiheuttama rehevöityminen oli vähäistä. Rehevöitymisen vaikutukset silakan 

kasvuun ovat monimutkaisia, koska silakan ravinto muuttuu yksilönkehityksen aikana. 

Nuoret silakat syövät pääasiassa eläinplanktonia, kun taas vanhempien yksilöiden 

pääasiallista ravintoa ovat pohjan äyriäiset. Näin ollen rehevöitymisen seurausta oleva 

eläinplanktonin määrän kasvu saattaa stimuloida nuorten silakoiden kasvua. 

Vanhempien yksilöiden kasvu taas saattaa heiketä, koska rehevöitymisen aiheuttama 

pohjan happiolojen heikkeneminen pienentää pohjan äyriäisten määrää. (Hansson & 

Rudstam 1990, 124.) 

 

Silakan kasvunopeudella on vaikutusta kalastukseen. Kookkaat silakat käytetään 

ihmisravinnoksi ja niiden tuottajahinta on suurempi kuin pienempien 

teollissuusilakoiden, jotka menevät turkiseläinten rehuksi (Kalan tuottajahinnat 2002). 

Silakan alentuneesta kasvunopeudesta voi seurata potentiaalisen 

elintarvikesilakkasaaliin pieneneminen (kuva 3.5). Kämäräisen ym. (2002) mukaan 

viime vuosina elintarvikesilakan saatavuus on heikentynyt ja osasyynä tähän on ollut 

Itämeren silakan kasvun hidastuminen. Kuitenkin pyrkimyksenä on kehittää suunnattua 

elintarvikesilakan kalastusta ja parantaa kalanjalostusvalmiuksia (Elinkeinokalatalouden 

rakenneohjelma 2000-2006, Kämäräinen ym. 2002).  
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Kuva 3.5. Selkämeren silakkakannan jakautuminen elintarvike- ja teollisuussilakaksi 

ikäryhmäkohtaisen painon mukaan 1973-2002 (Report for… 2003). 

 

3.2 Ammattikalastus 
 

Silakka on Suomen ammattikalastuksen tärkein saalislaji sekä määrällisesti että saaliin 

arvolla mitattuna (Kalavarat 2003, 4). Vuonna 2002 Suomen silakkasaalis oli 75 600 

tonnia ja saaliin arvo 12,2 miljoonaa euroa (Ammattikalastus merellä 2002, 15). 

Selkämeren silakkasaaliit ovat kasvaneet 1990-luvulta lähtien ja Selkämeri on nykyisin 

Suomen tärkein pyyntialue. Vuonna 2002 Selkämereltä kalastettiin silakkaa 46 000 

tonnia, joka on noin 61 % Suomen silakkasaaliista (kuva 3.6) (Pönni 2003a, 6.)  
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Kuva 3.6. Suomen silakkasaalis merialueittain 1980-2002 (Pönni 2003a, 7). 

 

Suomen tärkeimmät troolikalastussatamat Kaskinen, Reposaari ja Uusikaupunki, 

sijaitsevat Selkämeren rannikolla (Kämäräinen ym. 2002). Kaskisten kalasatama on 

Suomen suurin kalastama, Suomen suurimman silakkatroolin kotisatama ja 

silakkatuotteiden keskus (Kalasatamaselvitys 2001). 

 

Vuonna 2002 Suomen silakkasaaliista 95% kalastettiin trooleilla  ja 5% rysillä 

(Kalavarat 2003, 6). Vielä 1970-luvun alkupuolella silakkarysä oli tärkein pyydys, jolla 

otettiin yli puolet Suomen silakkasaaliista. 1970-luvun lopulla troolisaaliit suurenivat ja 

ylittivät rysäsaaliit. (Parmanne 1996, 4.) Vuonna 2002 ammattikalastuksen 

silakkasaalista pyydystettiin pohjatroolilla 32 tonnia ja pelagisella troolilla 38 tonnia 

(Ammattikalastus merellä 2002, 52-53). 

 

Silakan kalastuksen sivusaaliina saadaan pieniä määriä kymmeniä muita lajeja, joista 

yleisin kilohaili. 1990-luvun alussa kilohailin sivusaalis oli noin 2000 tonnia vuodessa, 

kun muiden lajien yhteenlaskettu sivusaalis oli muutamia satoja tonneja. (Parmanne 

1996, 6.) 
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3.2.1 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastus 
 

Silakkasaalis jaetaan käyttömuodon perusteella elintarvike- ja teollisuussilakkaan. 

Vuodesta 2000 alkaen silakasta käytettyjä nimityksiä on tilastoinnissa yhdenmukaistettu 

eurooppalaisen ja kalamarkkinoiden käytännön mukaisiksi. Aikaisemmin käytetty jako 

kulutus-, teollisuus- ja rehusilakkaan on muutettu siten, että nykyisin elintarvikesilakka 

käsittää sekä jalostukseen että vientiin menevän silakan ja teollisuussilakaksi 

luokitellaan muu kuin ihmisravinnoksi menevä silakka. Suomessa teollisuussilakka 

käytetään turkiseläinten rehuksi. (Kalan tuottajahinnat 2000, 3.) 

 

Troolikalastuslaivasto voidaan pyyntistrategian mukaan jakaa kahteen pääosaan: 

elintarvike- ja teollisuuskalaa tuottaviin aluksiin. Elintarvikekalaa tuottaville aluksille 

on tyypillistä tekniset valmiudet saaliin lajitteluun, käsittelyyn ja jäähdyttämiseen. 

Elintarvikealuksetkin kalastavat teollisuuskalaa osan vuodesta. Kevät ja alkukesä ovat 

teollisuussilakan sesonkia ja loppuvuodesta on muodostunut elintarvikelaadun tärkein 

sesonki. Teollisuuskalaa tuottavat alukset harjoittavat pääasiassa suunnattua 

teollisuuskalastusta, vaikka osalla teollisuusaluksista onkin mahdollisuudet 

elintarvikelaadun tuottamiseen. Teollisuussilakan kalastuksessa työvaiheiden ja työn 

määrä on huomattavasti pienempi kuin elintarvikesilakan kalastuksessa. 

Elintarvikelaadun tuottamisessa on työvoimakustannusten lisäksi myös suuremmat 

kalustokustannukset sekä tiukat hygieniamääräykset.  (Kämäräinen ym. 2002.) 

 

Elintarvikesilakan kalastus on sekä aluskohtaisesti että alueellisesti keskittynyttä. 

Vuonna 1995 kaksi suurinta troolia kalasti viidenneksen ja puolet trooleista 80 % 

elintarvikesilakkasaaliista. (Setälä 1996, 31.) Vuonna 1997 vain 10 % silakkatrooleista 

kalasti ensisijaisesti elintarvikesilakkaa, loput troolit kalastivat pääasiassa rehua 

(Virtanen ym. 1999, 4). Vuonna 2003 yli 10 metrisistä silakkaa Selkämerellä 

kalastaneista aluksista puolet ilmoitti kalastaneensa sekä elintarvike- että 

teollisuussilakkaa. Toinen puolikas yli 10 metrisistä aluksista kalasti ainoastaan 

teollisuussilakkaa. (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, merialueen 

ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, 28.1.2004.) 

 
Setälän (1996) mukaan elintarvikesilakan kalastuksen keskittyneisyyden syynä on 

troolikalastuslaivaston soveltumattomuus elintarvikesilakan kalastukseen: useimmat 
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alukset eivät täytä EU:n ihmisravinnoksi silakkaa kalastavien alusten hygienia-

vaatimuksia. Elintarvikesilakan kalastuskustannukset ovat lisäksi suuremmat, koska 

saalis pitää lajitella, joka lisää työtä ja pienentää saaliin määrää (Setälä 1996, 34). 

Kämäräisen ym. (2002) mukaan elintarvikesilakan kalastus on keskittynyt sekä 

alueellisesti että aluskohtaisesti. Suurin osa elintarvikesilakkasaaliista pyydetään 

Pohjanlahdelta ja pyynnistä vastaa noin kaksikymmentä troolia.  

 

Setälän (1996) mukaan Suomen silakan kalastus on suurelta osin riippuvainen 

rehusilakan markkinatilanteesta. Suomen silakkasaalis oli pienimmillään vuonna 1991, 

jolloin turkistarhaus oli laskusuhdanteen vuoksi vaikeuksissa. Koska rehusilakalle ei 

ollut riittävästi kysyntää, heitettiin pienimmät silakat kalastussääntöjen vastaisesti 

takaisin mereen. Arvioiden mukaan 1990-luvun alussa heitettiin silakkaa mereen yli 10 

000 tonnia vuosittain. (Parmanne 1996, 20; Setälä 1996, 27.) Vuonna 2002 ilmoitettiin 

poisheitetyksi yhteensä 18 tonnia silakkaa, josta 10 tonnia Selkämerellä 

(Ammattikalastus merellä 2002, 21). 

 
Vuonna 1977 Euroopan unioni kielsi sillin kalastamisen, jos saaliin ensisijainen 

käyttötarkoitus oli eläinten rehu (Neuvoston asetus (EY) N:o 2115/77). Kielto oli 

seurausta 1970-luvulla tapahtuneesta Atlantin ja Pohjanmeren sillin ylikalastuksesta, 

jonka saalis käytettiin kalaöljyn ja kalajauhon raaka-aineeksi. EU:n säädösten 

perusteella myös Itämeren silakkasaalis pitää käyttää ensisijaisesti ihmisravintona. Jos 

elintarvikemarkkinoita ei ole, voidaan saalis myydä rehuksi. Suomen liityttyä Euroopan 

unionin jäseneksi vuonna 1995 myönnettiin Suomelle siirtymäaika rehukalastuskieltoon 

vuosiksi 1995-1997. (Setälä 1996, 27.) Parmanne (1996) selvitti silakan 

rehukalastuksen vaikutuksia silakkakantoihin, ja selvityksen tuloksena Parmanne toteaa, 

ettei biologisia perusteita silakan rehukalastuksen kieltämiselle ole. Nykyisin silakkaa 

saa kalastaa rehuksi. 

 

Nykyisin silakan kalastuksen uhkakuvana on elintarvikesilakan kalastuksen 

kieltäminen. Selkämerellä suurien (ihmisravinnoksi käytettävien) silakoiden 

dioksiinipitoisuus on nelinkertainen EU:n ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeille 

määrittelemään enimmäismäärään verrattuna. Suomalaiset ja ruotsalaiset voivat 

poikkeusluvan turvin ylittää dioksiinin enimmäismäärän elintarvikesilakan osalta 

vuoteen 2006 saakka. Jos silakoiden dioksiinipitoisuudet eivät alene, on mahdollista, 
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että Euroopan unioni kieltää silakoiden käyttämisen ihmisravinnoksi. (Report 

for…2003, 398.) 

 

3.2.2 Elintarvike- ja teollisuussilakan hinta Suomessa 
 

Elintarvikesilakan hinta vaihtelee kokoluokittain. Kokoluokat 000 (8-11 kpl/kg) ja 00 

(12-17 kpl/kg) käytetään pääasiassa savustukseen, kokoluokat 0 (18-24 kpl/kg) ja I (25-

32 kpl/kg) käytetään fileointiin. Kokoluokan I silakkaa myydään myös kokonaisina 

kuluttajille, jolloin kalasta käytetään nimitystä kulutussilakka. Vientiin menee 

pääasiassa pieniä silakoita (yli 32 kpl/kg). Teollisuussilakalle on yksi hinta. (Kalan 

tuottajahinnat 2002, 1.) 

 

Vuonna 1995 Suomen EU jäsenyyden myötä silakan hintatuki poistui, mikä laski 

elintarvikekäyttöön kalastetun silakan tuottajahintaa (kuva 3.7). Silakan tuottajahintaa 

laskivat myös arvonlisävero ja kilpailevien elintarvikkeiden hintojen lasku. Rehusilakan 

tuottajahinta pysyi vakaana, vaikka silakan tuottaja-arvosta hävisi noin 25 % vuodesta 

1994 vuoteen 1995. (Setälä 1996; Setälä 1998.) 

 

0,00
0,05

0,10
0,15
0,20

0,25
0,30
0,35

0,40
0,45

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

€/
kg Elintarvikesilakka

Teollisuussilakka

 
Kuva 3.7 Elintarvike- ja teollisuussilakan hinta Suomen rannikolla vuosina 1994-2002 (RKTL 

(Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), merialueen ammattikalastuksen tilastotieto 18.12.2003). 

 
 
Silakan hinta vaihtelee myös merialueittain. Pohjanmaan rannikolla elintarvike- ja 

teollisuussilakasta saatava keskihinta on parempi kuin koko Suomen hintataso 
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(Salonpää 2003, 33). Selkämerellä kalastetusta elintarvikesilakasta kalastaja saa 

parempaa hintaa kuin muilla merialueilla kalastetusta silakasta (kuva 3.8).  

 
Kuva 3.8. Elintarvikesilakan hinta merialueittain 1994-2002 (RKTL, merialueen 

ammattikalastuksen tilastotieto, 18.12.2003) 

 
Perämerellä kalastetun teollisuussilakan hinta on viime vuosina noussut korkeimmaksi 

(kuva 3.9). 

 
Kuva. 3.9. Teollisuussilakan hinta merialueittain 1994-2002 (RKTL, merialueen 

ammattikalastuksen tilastotieto, 18.12.2003) 

 
Salonpään (2003) mukaan keskeisin alueellisia kalan hintaeroja selittävä tekijä on 

myyntikanava. Osa kalastajista on löytänyt hyvän myyntikanavan, jota hyödyntämällä 
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on mahdollista maksimoida saaliista saatavaa hyötyä. Lisäksi rakennetukien 

mahdollistamat investoinnit esim. kalan käsittelyn tehostamiseen voivat vaikuttaa 

positiivisesti kalan tuottajahintaan. Myös Kjellman ym. (1999) havaitsivat tukien 

lisäävän investointeja ja parantavan kalan laatua.  

 

3.3 Kalastuksensäätely 
 
Suomen kalastusta säädellään sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Itämeren 

kansainvälinen kalastuskomissio (International Baltic Sea Fisheries Commission, 

IBSFC) määrittää kalastuskiintiöt silakalle, kilohailille, turskalle ja lohelle ja Itämeren 

kalastusvaltioiden tehtävänä on näiden kiintiöiden toimeenpano. Euroopan unioni 

neuvottelee jäsenmaidensa puolesta kiintiöistä, ja jakaa ne suhteellisuusperiaatetta 

noudattaen. IBSFC käyttää Kansainvälisen merentutkimusneuvoston tieteellisiä neuvoja 

suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) määrittämisessä. Kiintiöt on kuitenkin asetettu, 

vastoin biologisia kriteereitä, niin suuriksi, etteivät ne ole rajoittaneet silakan kalastusta. 

Lisäksi kalastuksen valvonta on ollut riittämätöntä. (Stephenson ym. 2000.) 

 
Selkämeri kuuluu yhdessä Perämeren ja Saaristomeren pohjoisosan kanssa IBSFC:n 

hallintoalueeseen (MU3), jolle määritetään vuosittain suurin sallittu silakkasaalis (kuva 

3.10). 
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Kuva 3.10. Suomen silakkakiintiö ja –saalis (MU 3) ja Selkämeren silakkasaalis (sd 30) 1990-

2002 (RKTL, merialueen ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, joulukuu 2003). 



 

 

42

Selkämerta koskeva silakkakiintiö on laskenut viime vuosina reilusta 90 000 tonnista 

noin 60 000 tonniin (kuva 3.10). Vasta viime vuosina kiintiöstä on tullut kalastusta 

rajoittava. Hallinnollisten seikkojen sijaan silakan kalastusta ovat rajoittaneet biologiset 

ja hydrografiset tekijät, sekä taloudelliset tekijät kuten kalan kysyntä ja hinta 

(Stephenson ym. 2000).  

 
Suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) lisäksi silakan kalastusta säädellään Maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksilla. Ministeriö määrää kalastukselle aikarajoituksia, jotta 

silakkakiintiö riittäisi koko vuodeksi. Vuonna 2002 silakkaa sai Selkämerellä kalastaa 

noin 280 päivän ajan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla nro:t 175/2002, 

351/2002 ja 1048/2002 rajoitettiin silakan kalastusta siten, että rajoituksetta sai kalastaa 

18.3-5.5, silakan troolikalastus oli täysin kielletty 6.5-23.6 ja 21.12-31.12, kalastus oli 

kielletty kahtena päivänä viikossa ajanjaksolla 24.6-31.7. 

 

Silakkakiintiön riittävyyden lisäksi ministeriö voi asettaa silakantroolaukselle 

aikarajoituksia jos silakan kalastuksen sivusaaliina saatavan kilohailin kiintiö uhkaa 

täyttyä (kuva 3.11). 
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Kuva 3.11. Suomen kilohailikiintiö ja –saalis 1990-2002 (RKTL, merialueen 

ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, 6.2.2004). 
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Itämeren ekosysteemissä tapahtuneet muutokset ovat parantaneet kilohailin, mutta 

huonontaneet silakan elinolosuhteita (Flinkman 1999). Kilohailikannat ovat 

vahvistuneet erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä, minkä seurauksena silakan 

kalastuksen sivusaaliit ovat kasvaneet ja kilohailista on siten tullut näillä alueilla 

kalastusta rajoittava tekijä (Pönni 2003b, 15-16). 

 

Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) (Common Fisheries Policy, CFP) 

ei ole onnistunut tehtävissään. Nykyisin Euroopan kalastusala on tilanteessa, jolle 

leimallista on eräiden merkityksellisten kalakantojen vakava väheneminen, 

kalastuslaivaston liikakapasiteetti ja työllisyyden jatkuva aleneminen. Kalastuslaivaston 

taloudellisen suorituskyvyn parantaminen edellyttää kokonaispääoman vähentämistä. 

(Vihreä kirja 2001.) EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä määritettiin 

kalastuskapasiteetille uudet, tiukemmat viitetasot. Pääsääntöisesti uuden kapasiteetin 

lisäämisen edellytyksenä on vastaavan kapasiteettimäärän poisto. Tämän seurauksena 

uusi yrittäjä pääsee kalastustoimialalle vain, jos se voi ostaa kalastuslisenssin toiminnan 

lopettavalta kalastajalta. Lisäksi kalastuksen julkisen tuen ehtoja on tiukennettu. 

(Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002.)  

 

Yhteisen kalastuspolitiikan parantamiseksi kalavarojen säilyttämisen osalta on esitetty 

ennalta varautumisen periaatetta ja monivuotista kiintiöiden vahvistamista. 

Monivuotisella lähestymistavalla pyritään estämään vaikeiden päätösten siirtäminen 

tulevaisuuteen ja kalastuskiintiöiden suuret vaihtelut vuodesta toiseen. (Vihreä kirja 

2001.) Kalastusalan ongelmien ratkaisemiseksi on lisäksi selvitetty yksikkökohtaisten 

kalastuskiintiöiden soveltuvuutta EU:n kalastuspolitiikan puitteisiin (Buisman ym. 

2003). 

 

Suomi toteuttaa omalta osaltaan EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa. YKP:n tavoitteiden 

lisäksi myös Suomen ammattikalastajien näkemykset puoltavat pitkäjännitteisempää 

kalastuksen rajoittamista. Kalastajien mielestä silakkakannat ovat kestäneet hyvin 

kalastuspaineen ja kalastusta tulisi rajoittaa muulla keinoin kuin totaalikielloin. 

Pyyntirajoitusten määrittäminen muutamaksi vuodeksi eteenpäin tai aluskohtaisten 

kiintiöiden käyttöönotto helpottaisivat investointipäätösten tekemistä. Kalastajien 

kokemaa epävarmuutta lisäävät vielä dioksiinikohun vaikutus kalan kysyntään ja 

mahdollisuus elintarvikesilakankalastuskieltoon. (Kämäräinen ym. 2002.) 



 

 

44

4  Selkämeren silakan kalastuksen bioekonominen malli 
 
Tässä luvussa muodostetaan ja analysoidaan numeerisesti Selkämeren silakan 

kalastuksen bioekonominen malli, jonka toteutuksessa sovelletaan Schäfer-Gordon 

(1957, 1954) –mallia. Kehitettävä malli rakentuu kolmesta osasta: biologisesta, sekä 

kalastuksen nykytilanteen ja tulevaisuuden kuvauksista. Ensiksi esitetään Selkämeren 

silakan populaatiodynamiikan malli. Kalastuksen mallinnus aloitetaan määrittelemällä 

elintarvike- ja teollisuussilakan kalastukseen erikoistuneet segmentit. Kumpikin 

segmentti jaetaan neljään luokkaan, joiden perusteella määritellään kahdeksan 

tehokkuudeltaan erilaista kalastusyksikköä. Tämän jälkeen kuvataan mallissa 

käytettävät muuttujat ja määritetään niiden arvot. 

 

Selkämeren silakan kalastuksen nykyisen tilanteen mallinnus toteutetaan siten, että se 

voidaan tulkita yksikkökohtaisten kiinteiden kalastuskiintiöiden järjestelmäksi. Mallista 

käytetään nimitystä IQ-malli. Siirrettävien kalastuskiintiöiden mallista käytetään 

nimitystä ITQ-malli. Mallien analysoinnin tuloksista voidaan siten päätellä 

kalastuskiintiön siirrettävyyden merkitys kiintiöjärjestelmän potentiaalisten 

taloudellisten etujen toteutumiselle. 

 

IQ- ja ITQ-mallien toteutuksessa sovelletaan Arnason (1990) esittämää pienimmän 

tietovaatimuksen teoriaa. Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt määritellään 

prosenttiosuuksina biologisen mallin tuottamasta saaliista. Koska mallilla ei analysoida 

varsinaista kiintiökauppaa oletetaan ITQ-mallissa, että vain kaikkein tehokkaimmat 

kalastusyksiköt ovat mukana kalastuksessa (esim. Clark 1990). 

 

Selkämeren silakan kalastuksen bioekonominen malli on luonteeltaan deterministinen ja 

sen simulaatioaikaväli on 2003-2033. Koska minkään tyyppistä epävarmuutta ei 

mallissa huomioida, ovat kaikki taloudellisen ja useimmat biologisen mallin parametrit 

ja muuttujat määritetty vuosien 2000-2002 keskiarvoina. Kolmen vuoden keskiarvo 

kunkin dynaamisen mallin muuttujan lähtöarvona on parempi kuin yhden tietyn vuoden 

täsmällinen arvo, koska keskiarvo huomioi paremmin kyseisen muuttujan arvon 

vaihtelua. 
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4.1 Biologinen malli 
 
4.1.1 Ikäryhmä- ja biomassadynaamiset mallit 
 
Bioekonomisen mallin populaatiodynamiikkaa kuvaava malli on ikäryhmäkohtainen 

malli. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto jakaa kanta-arvioissaan Selkämeren 

silakkakannan yhdeksään ikäryhmään. Kahdeksan ensimmäistä ikäryhmää ovat 

todellisia ja viimeinen yhdeksäs ikäryhmä on ns. plus-ryhmä, johon kuuluvat kaikki 

yhdeksänvuotiaat ja sitä vanhemmat silakat. (Report for… 2003, 402.) ICES:n mallia 

mukaillen myös tässä tutkimuksessa jaetaan silakkakanta yhdeksään ikäryhmään, joita 

merkitään indeksillä a.  

 

Kalakannan biomassan dynamiikka saadaan ikäryhmämalleista yksinkertaisesti 

kertomalla ikäryhmäkohtainen populaatiokoko ikäryhmäkohtaisella painolla. 

Taloudellisten tulosten kannalta kalakannan populaatiodynamiikan kuvaaminen vain 

biomassan muutoksena voi joissain tapauksissa olla riittävä. Tunnetuin, sekä 

biologisissa että talousteoreettisissa tutkimuksissa käytetty, biomassadynaaminen 

kalakantamalli on logistinen kasvumalli, johon myös Schäfer-Gordon (1957, 1954) -

malli perustuu. 

 

Ikäryhmämalleilla saadaan kalakannasta kuitenkin tarkempi kuvaus. Näin on 

mahdollista analysoida esimerkiksi erilaisten kalastuksen säätelytoimenpiteiden kuten 

troolin silmäkoon vaikutusta ikäryhmittäin. (Haddon 2001.) Ikäryhmäkohtaisilla 

kalakantamalleilla voidaan analysoida vuosiluokkien voimakkuuden vaikutuksia 

saalismääriin ja niiden avulla voidaan vuosiluokkaa seurata sen syntymästä 

virtuaaliseen häviämiseen (Hannesson 1993). Sillikaloilla vuosiluokkien ja saaliiden 

välinen yhteys havaittiin jo 1900-luvun alussa (Hjort 1914).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46

4.1.2 Beverton-Holt–malli 
 

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto käyttää Selkämeren silakkakannan 

arviointimalleissa Beverton-Holt-kutukanta-rekryyttisuhdetta20 (Report for…2003, 

437). Bevertonin ja Holtin vuonna 1957 esittämästä alkuperäisestä mallista on useita 

muunnoksia (Hilborn & Walters 1992, 258), mutta bioekonomisessa mallissa 

noudatetaan ICES:n mukaista mallia 

 

(4.1) 1000*
*)1(

*
SSBb

SSBaR
+

= , 

 
jossa R on rekryyttien lukumäärä, SSB on kutukannan biomassa, a ja b ovat mallin 

parametreja (Report for…2003, 437).  Mallin mukaan rekrytointi kasvaa 

asymptoottisesti kutukannan kasvaessa. Rekryyttien lukumäärä ei siis kasva rajatta, 

vaan kasvua rajoittaa rekrytoinnin tiheysriippuvuus kutukannan koosta. (Hilborn & 

Walters 1992, 258.) 

  

Rekryyttien lukumäärän laskemiseen tarvittava kutukannan biomassa saadaan yhtälöstä 

 

(4.2) ∑
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−=
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1
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mfMF
tat WAMAeNSSB aa . 

 
Yhtälön (4.2) termi mfMF

ta
aaeN −

,  kertoo kutemaan selvinneiden yksilöiden lukumäärän. 

aF  on ikäryhmäkohtainen kalastuskuolevuus ja f on se osuus ikäryhmäkohtaisesta 

kalastuskuolevuudesta, joka tapahtuu ennen kutuaikaa. Samoin aM  on 

ikäryhmäkohtainen luonnollinen kuolevuus ja m  se osa ikäryhmäkohtaisesta 

luonnollisesta kuolevuudesta, joka tapahtuu ennen kutuaikaa. Kun kutuajan 

populaatiokoko kerrotaan ikäryhmittäisellä maturiteettiosuudella aMA  ja 

ikäryhmäkohtaisella painolla aWA , saadaan kutukannan biomassa SSB . Yhtälössä (4.2) 

e on Neperin luku. 

                                                 
20 Kutukanta-rekryyttimalleilla kuvataan kutukannan kykyä tuottaa jälkeläisiä. Kutukanta, on kalakannan 
sukukypsä osa. Rekryytillä tarkoitetaan kantaan liittyvää yksilöä. Rekrytointi tapahtuu yleensä 
lisääntymisen seurauksena, mutta vaeltavien kalojen tapauksessa kantaan voi liittyä uusia yksilöitä myös 
muuton seurauksena. Kalakantojen dynamiikassa rekrytoitumisella voidaan tarkoittaa myös yksilöiden 
liittymistä kalastettavaan osakantaan, tällöin yksilöt ovat saavuttaneet kalastettavan koon, tai vuoden 
vaihtuessa yksilöiden rekrytoitumista seuraavaan ikäryhmään. (Hilborn & Walters 1992.)  
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4.1.3 Populaatio- ja saalisyhtälöt 
 
Populaatiodynaamisen mallin rekryytit eli kunkin vuoden ensimmäisen ikäryhmän 

yksilömäärä saadaan Beverton-Holt–kutukanta-rekryyttiyhtälöstä (4.1). Muiden 

ikäryhmien yksilömäärä saadaan populaatioyhtälöstä 

 

(4.3) 
Z

tata eNN −
−−= 1,1, , jossa 

 

taN , on ikäryhmän a yksilömäärä hetkellä t, 1,1 −− taN  ikäryhmän a yksilömäärä hetkellä  

t-1 ja )( aa MFZ +=  on kokonaiskuolevuus, joka koostuu ikäryhmäkohtaisesta 

luonnollisesta kuolevuudesta aM  ja ikäryhmäkohtaisesta kalastuskuolevuudesta aF  

(Hilborn & Walters 1992). 

 

Vuosittainen ikäryhmäkohtainen saalis saadaan yhtälöstä 
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+
  kertoo kalastuskuolevuuden osuuden kokonaiskuolevuudesta. Kun 

yhtälö (4.4) kerrotaan ikäryhmäkohtaisella painolla aWA , saadaan ikäryhmäkohtainen 

saalis biomassana, joiden summasta saadaan vuosittaisen kokonaissaaliin biomassa  
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(Hilborn & Walters 1992). 
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4.1.4 Populaatiodynamiikan simuloinnin lähtöarvot 
 
Selkämeren silakkapopulaatiodynamiikan mallinnuksen lähtöarvot ns. terminaalikanta21 

ovat vuosien 2000-2002 keskiarvoja (taulukko 4.1) lukuun ottamatta  Beverton-Holt-

mallin rekrytointiparametreja a ja b, ikäryhmäkohtaista populaatiokokoa ja ennen 

kutemista tapahtuneiden luonnollisten (m) ja kalastuskuolevuuksien (f) osuutta. 

 

Taulukko 4.1. Selkämeren silakan populaatiodynamiikan mallinnuksen lähtöarvot. (Report 

for… 2003, 419, 403, 406 ,418) 

 
Ikäryhmä Populaatiokoko (1000 kpl) Keskipaino (kg) Maturiteettiosuus Kalastuskuolevuus 

a  1,aN  aWA  aMA  aF  

1 5 290 320 0.008 0.05 0.0630 
2 2 333 950 0.014 0.64 0.1044 
3 2 913 430 0.021 0.96 0.1262 
4 1 279 430 0.025 0.98 0.2066 
5 1 819 140 0.030 1 0.1998 
6 691 960 0.034 1 0.2360 
7 420 630 0.039 1 0.2655 
8 442 650 0.043 1 0.3134 
9 740 000 0.055 1 0.3116 

 
 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto käyttää Selkämeren silakkakannan 

arvioinneissa ikäryhmäkohtaiselle luonnolliselle kuolevuudelle M arvoa 0.2, joka on 

sama jokaiselle yhdeksälle ikäryhmälle. Samoin luonnollisen kuolevuuden m ja 

kalastuskuolevuuden f osuudet ennen kutuaikaa ovat vakioita 0.33 ja 0.15. ICES:n 

mukaiset Beverton-Holt-kutukanta-rekryyttiyhtälön arvot ovat parametrille a 

0.017478867 ja parametrille b 0.000000538. (Report for…2003, 405, 407, 437.) 

Vuoden 2002 kutukannan biomassa oli ICES:n tuoreimman arvion mukaan 260 516 

tonnia (Report for…2003, 420). 

 

4.1.5 Kalastuskuolevuuden kerroin  

 

ICES:n ennustukset kalakannan koon kehityksestä ja suositukset sopivaksi 

kalastustehoksi perustuvat kalastuskuolevuuden muutokseen. Ikäryhmäkohtaisten 

kalastuskuolevuuksien aF  keskiarvo on F = 0.20 (taulukko 4.1), joka on myös ICES:n 

                                                 
21 Terminaalikanta on viimeisen vuoden kanta eli kaikki ikäryhmät viimeiseltä aineistossa olevalta 
vuodelta (H. Lehtonen, henkilökohtainen tiedonanto 1.4.2004). 
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arvio vuoden 2003 kalastuskuolevuudesta. ICES suosittaa tämän kalastustehon 

ylläpitämistä, myös kalastusvuonna 2004. Jos kalastusta vähennettäisiin esim. 20 %:a 

nykyisestä, vastaisi se kalastuskuolevuuden arvoa F = 0.16 (0.8*F). Kalastus-

kuolevuuden kasvattaminen esim. 20 %:lla nykyisestä vastaisi F:n arvoa 0.24 (1.2*F), 

joka ei ICES:n mukaan olisi varovaisuusperiaatteen mukainen. (Report for…2003, 51.) 

 

Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisessa mallissa sovelletaan ICES:n 

menetelmää. Kalastuskuolevuuden F kerrointa merkitään g:llä. Biologisen mallin 

yhtälöistä (4.2) ja (4.5) nähdään, että kalastuskuolevuuden muuttaminen kertoimen g 

avulla, vaikuttaa kutukannan kokoon ja saaliin määrään. Kalastuskertoimen g arvo 1 

vastaa kalastuskuolevuuden arvoa F = 0.20, josta käytetään mallissa nimitystä nykytila.  

4.2 Taloudellinen malli 
 
4.2.1 Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolarisegmentit 
 

Kehitettävää mallia varten Selkämerellä silakkaa kalastavat troolarit jaetaan elintarvike- 

ja teollisuussilakka-aluksiin. Jako näihin kahteen segmenttiin perustuu troolarin 

pituuteen: yli 24 metriä pitkät alukset oletetaan elintarvikesilakkatroolareiksi ja 

pituudeltaan 24 metriä ja alle olevat alukset teollisuussilakkatroolareiksi. Alusten 

segmenttijakoa ei toteutettu todellisten kalastettujen elintarvike- ja 

teollisuussilakkasaaliiden mukaan, koska saaliita on tällä jaotuksella tilastoitu vasta 

vuodesta 2002  (P. Söderkultalahti, henkilökohtainen tiedonanto 8.12.2003).   Mallissa 

käytetty 24 metrin raja perustuu Euroopan unionin tiedonkeruulakiin (Neuvoston asetus 

(EY) N:o 1543/2000), ja esimerkiksi kalastusalusten kustannustiedot raportoidaan 

tämän pituusjaon mukaisesti. Mallissa oletetaan, että alukset ovat erikoistuneet joko 

elintarvike- tai teollisuussilakan kalastukseen, näihin segmentteihin viitataan vastaavasti 

indekseillä E ja T. 

 

Taulukossa (4.2) esitetään Selkämeren silakkasaaliin jakautuminen aluksen pituuden 

mukaan vuosina 2000-2002. Mukana ovat kalastusyksiköt, jotka ovat kalastaneet yli 10 

kg silakkaa. Suuria yli 24 metriä pitkiä aluksia – elintarvikesilakkatroolareita - on alle 

20 kappaletta. Pienempiä teollisuussilakkatroolareita puolestaan on paljon, mutta 

kolmen vuoden ajanjaksolla alusten määrä on vähentynyt 45:llä.  
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Taulukko 4.2. Selkämeren silakkasaaliin (>0,01t) jakautuminen aluksen pituuden mukaan 

vuosina 2000-2002 (RKTL, merialueen ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, 

19.11.2003). 

 
  Aluksen pituus >= 24 m Aluksen pituus < 24 m 
Vuosi 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Aluksia kpl 18 17 18 222 212 177 
Keskiarvo 1440 1756 1541 120 108 104 
Mediaani 865 910 838 0,8 0,7 3 
Alakvartiili 498 741 469 0,05 0,048 0,095 
Yläkvartiili 1151 1335 1752 41 36 45 

 
 
Saalisjakaumista näkyy selvästi niiden vinous (taulukko 4.2). Silakkasaaliit ovat 

keskittyneitä siten, että pieni määrä aluksia kalastaa suuren osan sekä elintarvike- että 

teollisuussilakkasaaliista. 

 
4.2.2 Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolariluokat 
 

Saalisjakaumien vinoudesta johtuen kehitettävässä mallissa sekä elintarvike- että 

teollisuussilakkasegmentit jaetaan vielä tarkempiin luokkiin. Luokkajaolla mallinnetaan 

troolareiden välisiä tehokkuuseroja, joiden määrittäminen on yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän analysoinnin kannalta tärkeää (ks. Clark 1990, 248).  

 

Saalistietojen salaisuudesta johtuen luokkajako toteutetaan siten, että vuosien 2000-

2002 Selkämerellä yli 10 kg silakkaa kalastaneiden yksiköiden saalistiedot yhdistetään 

ja tämä yhdistetty saalisjakauma jaetaan neljään osaan: eniten  ja toiseksi eniten, sekä 

toiseksi vähiten ja vähiten saalista saaneisiin. Vuosien 2000-2002 yhdistetty 

saalisjakauma muodostetaan 24 metrin pituusrajaa noudattaen.  Näin meneteltäessä 

jakaumatiedoista ei voida päätellä yksittäisen kalastusyksikön saalismäärää, mutta 

bioekonomisen mallin kannalta olennaista informaatiota ei menetetä. Mallissa on siten 8 

erityyppistä alusluokkaa, neljä elintarvike- ja neljä teollisuussilakkasegmentissä 

(taulukko 4.3). Luokat on numeroitu juoksevasti I-VIII siten, että luokka I tarkoittaa 

eniten kalastanutta elintarvikesilakkatroolariluokkaa, luokka II on toiseksi eniten 

kalastanut elintarvikesilakkaluokka, luokka V on eniten kalastanut 

teollisuussilakkaluokka jne. 
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Taulukko 4.3. Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolariluokat: luokkiin kuuluvien alusten määrä 

ja saalisjakauma (RKTL, merialueen ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, 

12.12.2003). 

 
 Saalis(t) ELINTARVIKESILAKKA   
  I II III IV 
Aluksia (kpl) 13 14 14 12 
Keskiarvo 4299 1081 706 216  
Mediaani 3271 980 743 238  
Alakvartiili 3111 924 619 41             I ja V = eniten kalastanut neljännes 
Yläkvartiili 3910 1204 800 371             II ja VI = toiseksi eniten  ’’ 
                   III ja VII = toiseksi vähiten ’’ 
 TEOLLISUUSSILAKKA               IV ja VIII = vähiten ”  
  V VI VII VIII 
Aluksia (kpl) 154 154 154 150 
Keskiarvo 419 14 0,35 0,03 
Mediaani 230 11 0,143 0,027 
Alakvartiili 74 4 0,094 0,016 
Yläkvartiili 681 22 0,3 0,04 

 
 
 
Saalisvaihtelut luokkien välillä ovat suuret (taulukko 4.3). Eniten elintarvikesilakkaa 

kalastaneen neljänneksen keskiarvosaalis on noin kaksikymmenkertainen vähiten 

kalastaneeseen elintarvikesilakkaluokkaan verrattuna. Teollisuussilakkasegmentin 

luokkien keskiarvosaaliit vaihtelevat 30 kg ja 419 tonnin välillä. 

 

Vuosien 2000-2002 yhdistetyn saalisjakauman keskimääräinen kokonaissaalis on 

50 077 tonnia, josta elintarvikesilakaksi oletetaan  27 832 tonnia ja teollisuussilakaksi 

22 245 tonnia22.Virallisten tilastojen mukaan laskettu vuosien 2000-2002 Selkämereltä 

pyydetyn silakkasaaliin keskiarvo on 48 420 tonnia, josta pohjatroolilla pyydettyä 

pääasiassa ihmisravinnoksi menevää silakkaa oli 20 704 tonnia, ja välivesitroolilla 

pyydettyä teollisuussilakkaa 27 716 tonnia (Ammattikalastus merialueella 2000, 18; 

Ammattikalastus merialueella 2001, 28; Ammattikalastus merellä 2002, 22). 

 

Myös silakan pyyntipäivistä on muodostettu yhdistetty jakauma vuosilta 2000-2002. 

Taulukossa (4.4) on esitetty pyyntipäivien jakauma troolarisegmenteittäin ja -luokittain. 

 

                                                 
22 Yhdistetyn saalisjakauman yli ja alle 24 metristen alusten keskiarvosaalis kerrotaan alusten 
lukumäärällä, mistä saadaan elintarvike- ja teollisuussilakkasaalis. 
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Taulukko 4.4. Elintarvike- ja teollisuussilakkaluokkien pyyntipäivien jakauma (RKTL, 

merialueen ammattikalastuksen julkaisematon tilastotieto, 12.12.2003). 

 
Pyyntipäivät ELINTARVIKESILAKKA   
  I II III IV 
Keskiarvo 194 75 54 14 
Mediaani 154 76 47 12 
Alakvartiili 126 68 38 2 
Yläkvartiili 270 88 71 27 
  TEOLLISUUSSILAKKA   
  V VI VII VIII 
Keskiarvo 62 47 33 18 
Mediaani 60 45 20 10 
Alakvartiili 39 23 8 5 
Yläkvartiili 77 61 39 28 

 
 
Troolareiden jakoa eniten (I,V) ja toiseksi eniten (II,VI) sekä toiseksi vähiten (III,VII) ja 

vähiten (IV,VIII) saalista saaneisiin luokkiin käytetään bioekonomisessa mallissa siten, 

että kunkin luokan keskiarvosaalis ja pyyntipäivien keskiarvo valitaan kunkin luokan 

edustavan aluksen saalismääräksi ja pyyntipäiviksi. Näin Selkämeren silakan kalastusta 

ja tulevaisuudessa mahdollista kalastuskiintiöiden kauppaa mallinnetaan kahdeksan 

aluksen avulla. Mallissa oletetaan, että kunkin luokan sisällä alukset ovat mallialuksen 

kaltaisia. 

 
Kalastuksen tehokkuuseroja alusten välillä voidaan tarkastella yksikkösaaliiden, CPUE 

(catch per unit of fishing effort) avulla. Yksikkösaalis kertoo saalismäärän, joka on 

saatu vakioidulla pyyntiponnistuksella (Hilborn & Walters 1992). Tässä mallissa 

pyyntiponnistus on vakioitu kalastuspäiväksi. Kullekin mallialukselle laskettiin 

yksikkösaalis (taulukko 4.5) jakamalla saalis (taulukko 4.3) kalastuspäivillä (taulukko 

4.4).   

 

Tehokkuuserot elintarvike- ja teollisuussilakan kalastuksen välillä ovat suuret (taulukko 

4.5). Teollisuussilakkasegmentin luokkien VI-VIII pienet yksikkösaaliit selittyvät 

mallin lähtöoletuksella, jolla huomioidaan kaikki Selkämerellä yli 10 kg silakkaa 

pyytäneet kalastusyksiköt. Näihin luokkiin kuuluville aluksille silakka on 

todennäköisesti vain sivusaalis. Alhainen saalisraja oletettiin, koska mallinnuksella ei 

oteta kantaa tulevaisuudessa mahdolliseen kalastuskiintiöiden alkujakoon. 
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Taulukko 4.5. Edustavien elintarvike- ja teollisuussilakkatroolareiden yksikkösaaliit. 

 
CPUE 

I 22.2  
II 14.4  
III 13.1 Elintarvike 
IV 15.4  
V 6.8  
VI 0.3 Teollisuus 
VII 0.011  
VIII 0.002  

 
 
 
4.2.3 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastuskustannukset  
 
Mallin kalastuskustannukset määritetään troolarisegmenteittäin, joten mallissa 

oletetaan, että kustannukset eroavat vain elintarvike- ja teollisuussilakan kalastuksen 

välillä. Elintarvike- ja teollisuussilakkasegmenttien kalastuskustannusten 

laskemisperusteena ovat Suomen troolikalastuslaivaston kustannukset, koska 

Selkämerellä silakkaa kalastavien troolareiden kustannuksista ei ole tietoja saatavilla. 

Todennäköisesti troolauskustannuksissa ei ole merialueittaista eroa, joka tämän mallin 

kannalta olisi merkittävä (J. Virtanen, henkilökohtainen tiedonanto 31.10.2003).  

 
Suomen troolikalastuslaivaston kustannukset on laskettu yli ja alle 24 metristen alusten 

mukaan. Noiden pituusluokkien alusten tyypillisin saalislaji on silakka, jonka osuus 

saaliista on noin 80 prosenttia, loppuosa saaliista on kilohailia ja muita lajeja (Economic 

Performance…2003). Koska kilohailia saadaan kohdistetun kalastuksen lisäksi 

silakantroolauksen sivusaaliina, kalastuskustannusten oletetaan aiheutuvan vain silakan 

kalastuksesta. Kustannuksia laskettaessa huomioidaan vain muuttuvat kustannukset, 

joista käytetään nimitystä kalastuskustannus. Kalastuskustannukseen lasketaan mukaan 

polttoainekustannus, aluksen käyttökustannus ja miehistön osuus. Mallissa ei siten tehdä 

oletuksia kalastusalusten omistajien investointikäyttäytymisestä.  

 

Taulukossa (4.6) on esitetty sekä elintarvike- että teollisuussilakkatroolareiden saaliin 

arvo, tulot ja kustannukset vuosilta 2000-2002 (Economic Performance…2003). 
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Käyttökatteet ovat kummassakin segmentissä positiivisia, mutta negatiiviset voitot 

kertovat siitä, että kiinteitä ja laskennallisia23 pääomakustannuksia ei pystytä kattamaan.   

 
 
Taulukko 4.6. Suomen troolarikalastuslaivaston yli ja alle 24 metristen alusten saalis ja saaliin 

arvo, kustannukset ja kapasiteetti vuosina 2000-2002 (Economic Performance…2003, 154-155). 

 
Tulot ja kustannukset (mEUR) Troolarit < 24 m Troolarit > 24 m 
  2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Saaliin arvo 5 6,4 5,9 8 8,6 9,6 
Polttoainekustannus 0,5 0,6 0,6 1,5 1,4 1,3 
Alusten käyttökustannus 1,9 2,3 1,9 2,4 2,4 3 
Miehistön osuus 2,1 2,7 2,1 3,1 3,1 3,9 
Käyttökate 0,5 0,9 1,3 1,1 1,8 1,5 
Poistot 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 
Korko 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Voitto -0,8 -0,5 0 -0,5 0,3 -0,4 
Kalastuspanos (1000 päivää merellä) 8,4 7,9 8,7 2,5 2,5 2,5 
Alusten lukumäärä 67 70 65 21 19 21 
Saalis (1000 t) 57,9 51 35,5 37,4 44,8 44,1 
Silakka 42,3 41,6 29 29,7 36,9 34,8 
Kilohaili 15,4 9,3 6 6,2 6,3 8,5 
Muut 0,2 0,2 0,4 1,4 1,5 0,8 

 
 
Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisessa mallissa kalastuskustannus 

määritetään per pyyntipäivä. Kalastuskustannus sekä elintarvike- että 

teollisuussilakkasegmentille saadaan Suomen troolikalastuslaivaston yli ja alle 24 

metristen alusten kalastuskustannuksen vuosien 2000-2002 keskiarvosta. Näin 

laskettuna teollisuussilakan kalastuskustannus on 588 € / pyyntipäivä ja 

elintarvikesilakan kalastuskustannus 2 947 € / pyyntipäivä (taulukko 4.7). 

 

Mallin kalastuskustannukset oletetaan lineaarisiksi kalastuspanoksen suhteen. 

Kalastuspanoksen kasvattaminen tai vähentäminen nostaa tai laskee 

kalastuskustannuksia samassa suhteessa. 

 
 
 

 

 

                                                 
23 Poistot ja korko määritetään kalastuslaivastoraportoinnissa käytettävällä yhteisellä metodilla (Economic 
Performance…2003, 288). 
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Taulukko 4.7. Elintarvike- ja teollisuussilakkatroolareiden kalastuskustannus ja –panos 

(Economic Performance…2003). 

 

Kalastuskustannus ja -panos (EUR/alus/vuosi) 
 Teollisuus Elintarvike 

Miehistön osuus 34 158 165 574 
Polttoainekustannus 8 416 68 852 
Alusten käyttökustannus 30 198 127 869 
Kalastuskustannus 72 772 362 295 
Kalastuskustannus/päivä 588 2 947 

Kalastuspanos (päivää merellä) 124 123 
 
 

 

Kalastuskustannuksien määrityksessä tehdyt oletukset ja niiden perusteella lasketut 

elintarvike- ja teollisuussilakan kalastuksen kustannukset ovat linjassa Virtasen ym. 

(1999) kanssa, koska teollisuussilakan kalastuksen kustannukset ovat elintarvikesilakan 

kalastuksen kustannuksia alhaisemmat. Isommat elintarvikesilakan kalastuksessa 

käytetyt alukset kuluttavat enemmän polttoainetta ja tarvitsevat suuremman miehistön 

kuin teollisuussilakkatroolarit. Paitsi suuremmalla aluksen koolla, elintarvikesilakan 

kalastuksen kustannuksen suurempaa miehistön osuutta selittää mahdollinen silakoiden 

aluksessa tapahtuva lajittelu. 

 
 
4.2.4 Elintarvike- ja teollisuussilakan hinta 
 
Selkämereltä pyydetyn silakan hintavaihtelut vuosina 2000-2002 esitetään taulukossa 

(4.8). Kuten muissakin mallin muuttujissa, myös silakan hinnan arvona käytetään 

kolmen vuoden keskiarvoa, joka elintarvikesilakalle on 0.30 €/kg ja teollisuussilakalle 

0.09 €/kg. Mallissa ei huomioida elintarvikesilakan kokoluokkakohtaisia hintoja, vaan 

oletetaan kaikki elintarvikesilakat samanhintaisiksi. 
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Taulukko 4.8. Selkämereltä kalastetun elintarvike- ja teollisuusilakan hinta (Kalan 

tuottajahinnat 2000, 12; Kalan tuottajahinnat 2001, 10; Kalan tuottajahinnat 2002; 10). 

 

Selkämeren silakan hinta (€/kg) 

Vuosi Elintarvike Teollisuus 

2000 0.30 0.07 

2001 0.30 0.09 

2002 0.31 0.12 
 
 
 
4.2.5 Troolariluokkien pyyydystettävyyskertoimet 
 
Pyydystettävyyskerroin q lasketaan jokaiselle troolariluokalle Hilbornin ja Waltersin 

(1992, 134)  mukaan yhtälöstä 

 

(4.6) 
ex
hq = ,  

 
jossa h  on kunkin luokan keskiarvosaalis (taulukko 4.3), e on kunkin luokan 

pyyntipäivien määrä (taulukko 4.4) ja x on silakkakannan biomassa. Silakkakannan 

biomassa on laskettu kertomalla kolmen vuoden 2000-2002 keskiarvoinen 

ikäryhmäkohtainen populaatiokoko saman ajanjakson keskiarvoisella 

ikäryhmäkohtaisella painolla (Report for…2003, 403, 419). Kun näin saadut 

ikäryhmäkohtaiset biomassat lasketaan yhteen, saadaan silakkakannan biomassaksi 

375 040 tonnia. 

 
Taulukossa (4.9) on esitetty pyydystettävyyskertoimet kullekin mallialukselle. 

Elintarvikesilakkasegmentissä pyydystettävyys eri luokissa on samaa suuruusluokkaa, 

mutta teollisuussilakkasegmentissä erot luokkien välillä ovat suuremmat. 
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Taulukko 4.9. Mallialusten pyydystettävyyskertoimet 

 
Pyydystettävyys (q) 

 
I 0.00005909  
II 0.00003843  
III 0.00003486 Elintarvike 
IV 0.00004114  
V 0.00001802  
VI 0.000000794 Teollisuus 
VII 0.0000000283  
VIII 0.00000000444  

. 

 

4.3 Selkämeren silakan kalastus nyt ja tulevaisuudessa 
 
 
Selkämeren silakan kalastuksen bioekonominen malli voidaan yleisesti kuvata yhtälön 

 

(4.7) [ ] )()(*),( gCgTYpex −=Π  

 

avulla (vrt. yhtälö 2.3), jossa g  on kalastuskuolevuuden F kerroin. Kalastuksen voitto 

Π  riippuu kalakannan koosta x  ja kalastuspanoksesta e . Yhtälön (4.7) ensimmäinen 

termi kertoo kalastuksen tuotot, jotka saadaan kun silakan hinta p  kerrotaan 

kokonaissaaliilla TY , joka määräytyy biologisen mallin yhtälöstä (4.5). 

Kalastuskustannukset )(gC  riippuvat myös kalastuspanoksesta. 

 
4.3.1 Yksikkökohtaisten kiinteiden kalastuskiintiöiden (IQ) malli 
 
 
Yksikkökohtaisten kiinteiden kalastuskiintiöiden mallissa oletetaan, että kaikki 

silakkatroolarit kummastakin segmentissä kalastavat: elintarvikesilakka-aluksia on 18 

kpl ja teollisuussilakka-aluksia 204 kpl (vrt. taulukko 4.6)24. Taulukossa (4.10) on 

esitetty alusten jakautuminen eniten (I,V) ja toiseksi eniten (II,VI) sekä toiseksi vähiten 

(III,VII) ja vähiten (IV,VIII) saalista saaneiden luokkiin. 
                                                 
24 Ero johtuu siitä, että raportissa (Economic performance… 2003) alle 24 metristen alusten luokkaan 
kuuluvat on rajattu aluksen aktiivisuuden mukaan. Aktiivisuuden rajana 8 700 euron vuotuinen saaliin 
arvo. Tilastokeskuksen yritysrekisterissä on 130 alle 24 metristen alusten luokkaan kuuluvaa yritystä, 
jotka eivät täytä tätä aktiivisuuskriteeriä. 



 

 

58

Taulukko 4.10. Selkämeren silakkatroolarien lukumäärä segmenteittäin ja luokittain. 

 
Aluksia / luokka 

 
I 4.3  
II 4.7  
III 4.7 Elintarvike 
IV 4  
V 51.3  
VI 51.3 Teollisuus 
VII 51.3  
VIII 50  

 
 

IQ-mallissa oletetaan, että kukin alus ja siten kukin alusluokka kummassakin 

segmentissä kalastaa ja saa saaliista vuosien 2000-2002 yhdistetyn saalisjakauman 

määräämässä suhteessa. Vuosien 2000-2002 yhdistetyn saalisjakauman keskimääräinen 

kokonaissaalis on 50 077 tonnia, jonka jakautuminen luokittain ja aluksittain on esitetty 

taulukossa (4.11). 

 

Taulukko 4.11. Selkämeren silakkasaaliin alus- ja luokkakohtaiset osuudet segmenteittäin. 

 

  
Saalisosuus (%) 

/luokka 
Saalisosuus (%) 

/alus /luokka 
 

I 37.2 8.6  
II 10.1 2.2  
III 6.6 1.4 Elintarvike 
IV 1.7 0.4  
V 43.0 0.8  
VI 1.4 0.03 Teollisuus 
VII 0.036 0.0007  
VIII 0.003 0.00006  

 
 
 
Kunkin edustavan elintarvikesilakkatroolarin voittojen nettonykyarvot määräytyvät 

yhtälöstä 

 

(4.7) ∑∑
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jossa Ep  on elintarvikesilakan hinta, ih  on kunkin aluksen saalisosuus (taulukko 4.11) 

biologisen mallin tuottamasta kokonaissaaliista (yhtälö 4.5), Ec  on elintarvikesilakan 
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kalastuskustannus (taulukko 4.7) ja ie  on pyyntipäivien määrä (taulukko 4.4). 

Vastaavasti jokaisen edustavan teollisuussilakkatroolarin voittojen nettonykyarvot 

määräytyvät yhtälöstä 

 

 

(4.8) 1
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 jossa Tp  on teollisuussilakan hinta, ih  on kunkin aluksen saalisosuus (taulukko 4.11) 

biologisen mallin tuottamasta kokonaissaaliista (yhtälö 4.5), Tc  on teollisuussilakan 

kalastuksen kustannus (taulukko 4.7) ja ie  on pyyntipäivien määrä (taulukko 4.4). 

 

Yhtälöissä 4.7 ja 4.8  t  on aika (simulointiperiodi 2003-2033), r on diskonttokorko ja 

g  on kalastuskuolevuuden kerroin. Poiketen ICES:n biologisista mallinnuksista (ks. 

luku 4.1.5) bioekonomisessa mallissa kalastustehon muuttamisesta aiheutuu kustannus. 

Kalastuskuolevuuden muuttaminen kertoimella g vaikuttaa sekä saalismäärään että 

kalastuskustannuksiin. 

 

Troolariluokkien voitot saadaan, kun yhtälöt (4.7) ja (4.8) kerrotaan kunkin luokan 

alusten lukumäärällä (taulukko 4.10). Troolarisegmenttien voittojen nettonykyarvo 

saadaan, kun luokkien voitot lasketaan yhteen ja koko Selkämeren silakan kalastuksen 

voittojen nettonykyarvo saadaan segmenttien voittojen summasta yhtälön 

 

(4.9) IQ
T

IQ
EIQ Π+Π=Π  

 

mukaan, missä IQ
EΠ on elintarvikesilakkasegmentin voitto ja IQ

EΠ  

teollisuussilakkasegmentin voitto. 

 
 
4.3.2 Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden (ITQ) malli 
 

Yksikkökohtaisten siirrettävien kalastuskiintiöiden mallissa oletetaan, että Selkämeren 

kalastusalueella otetaan käyttöön siirrettävien yksikkökohtaisten kalastuskiintiöiden 

järjestelmä. Mallin analyysissä oletetaan, että kiintiöillä on jo käyty kauppaa ja 
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lähtötilanteessa, kalastusvuoden 2003 alkaessa, vain kummankin troolarisegmentin 

tehokkaimmat, eniten saalista saaneiden alusten luokat ovat mukana. ITQ-mallissa 

elintarvikesilakkatroolareita on 4.3 ja teollisuussilakka-aluksia 51.3. (taulukko 4.10). 

Saalisosuudet elintarvike- ja teollisuussilakkasegmenteille määräytyvät vuosien 2000-

2002 yhdistetyn saalisjakauman osoittamassa suhteessa siten, että 50 077 tonnin 

kokonaissaaliista 55 % oletetaan elintarvike- ja 45 % teollisuussilakaksi (taulukko 

4.11).  

 
Elintarvikesilakkasegmentin voittojen nettonykyarvo määräytyy yhtälöstä 
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jossa Ep  on elintarvikesilakan hinta, Eh elintarvikesilakan osuus kokonaissaaliista, Ec  

elintarvikesilakan kalastuskustannus (taulukko 4.7), Ee  on eniten kalastavan 

elintarvikesilakkaluokan pyyntipäivien määrä (taulukko 4.4) ja Etr  on 

elintarvikesilakkatroolarien lukumäärä. 

 

Vastaavasti teollisuussilakkasegmentin voittojen nettonykyarvo määräytyy yhtälöstä 
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jossa Tp  on teollisuussilakan hinta, Th  teollisuussilakan osuus kokonaissaaliista, Tc  on 

teollisuussilakan kalastuskustannus (taulukko 4.7), Te eniten kalastavan 

teollisuussilakkaluokan pyyntipäivien määrä (taulukko 4.4) ja Ttr  teollisuus-

silakkatroolien lukumäärä. Yhtälöissä 4.10 ja 4.11 t on aika (simulointiperiodi 2003-

2033), r on diskonttokorko ja g  on kalastuskuolevuuden kerroin. 

 

ITQ-mallin tuottama voittojen nettonykyarvo koko Selkämeren silakan kalastukselle 

saadaan yhtälöstä 

 

(4.12) ITQ
T

ITQ
EITQ Π+Π=Π , 
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jossa ITQ
EΠ  on elintarvikesilakkasegmentin voitto ja ITQ

TΠ  on teollisuussilakkasegmentin 

voitto.  

 
 
4.3.3 Bioekonomisen mallin numeerinen analyysi 
 
Ennen edellä muotoiltujen mallien analyysiä kerrataan niiden rakennetta ja oletuksia 

lyhyesti. Kalastuskustannukset ja silakasta saatava hinta eroavat kalastussegmenttien 

välillä. Kalastuspanos ja saalisosuus on määritelty kullekin alusluokalle. IQ-mallissa 

mukana ovat kaikki alusluokat, ITQ-mallissa vain kummankin segmentin tehokkaimmat 

luokat. ITQ-mallissa oletetaan, että kiintiöiden siirrot tapahtuvat segmenttien sisällä.  

 
Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisen mallin numeerinen analyysi toteutettiin 

Matlab-ohjelmalla. Mallien ohjelmoinnissa sovellettiin Touzeaun, Kaitalan ja 

Lindroosin (1998) esittämää koodia. Ensiksi analysoitiin kalastuksen jatkamista 

nykyisellä kalastusteholla F = 0.20. Näistä analyyseistä, jotka on tehty 

kalastuskuolevuuden kertoimen g arvolla 1, käytetään nimitystä nykytila. Analyysit 

tehtiin pääasiassa viiden prosentin diskonttokorolla, mutta joidenkin tulosten 

korkoherkkyyttä tarkasteltiin lisäksi yhden ja kymmenen prosentin diskonttokoroilla.  

 
ICES:n määrittämän kalastustehon mukaisten analyysien jälkeen etsittiin sekä IQ- että 

ITQ-malleissa kalastuksen voitot maksimoiva kalastuskuolevuus. Tavoitefunktioina 

olivat yhtälöt (4.9) ja (4.12), joita maksimoitiin saalisyhtälön (4.5) määrittämällä 

rajoitteella. ITQ-mallia modifioitiin lisäksi siten, asetettiin yksikkökohtaiselle 

kalastuskiintiölle saaliin arvosta ja ajasta riippuva hinta. Hinta määräytyy 

prosenttiosuuksina elintarvike- ja teollisuussilakkasaaliin arvosta. Peltomäen (2004, 57) 

mukaan silakan kalastajien mielestä silakka on niin halpa kala, että silakkakiintiön hinta 

voisi olla vain joitain prosentteja saaliin arvosta. ITQ-mallissa analyysit tehtiin yhden, 

kolmen ja viiden prosentin osuuksilla saaliin arvosta. 

 

Bioekonomisen mallin herkkyyttä kalakanta-arvioiden epävarmuudelle tarkasteltiin 

siten, että IQ- ja ITQ-malleille etsittiin optimaalinen kalastusteho käyttämällä 

terminaalikantana ICES:n vuoden 2002 arviota (taulukko 4.12).  Ikäryhmäkohtainen 

keskipaino, maturiteettiosuus ja kalastuskuolevuus ovat vuosien 1999-2001 keskiarvoja. 

Beverton-Holt-mallin rekrytointiparametrit a ja b ovat vastaavasti 0.034230383 ja 
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0.0000042 (Report for…2002, 450). Luonnollinen kuolevuus on 0.2 ja luonnollisen ja 

kalastuskuolevuuden osuudet ennen kutua, m ja f, ovat 0.33 ja 0.15 (Report for…2002, 

420, 421). 

 
Taulukko 4.12. Populaatiodynamiikan simuloinnin lähtöarvot ICES:n 2002 arvion mukaan 

(Report for… 2002, 419, 420,429,433). 

 

Ikäryhmä Populaatiokoko (1000 kpl) Keskipaino (kg) Maturiteettiosuus Kalastuskuolevuus 

a  1,aN  aWA  aMA  aF  

1 3 451 343 0.008 0.05 0.0508 
2 3 939 040 0.013 0.55 0.1201 
3 3 078 210 0.020 0.92 0.1448 
4 1 220 750 0.025 0.98 0.2472 
5 1 817 540 0.029 1 0,2357 
6 573 710 0.035 1 0.2737 
7 391 890 0.040 1 0.3890 
8 273 880 0.045 1 0.3706 
9 652 870 0.057 1 0.3706 

 
 

Tämä terminaalikanta eroaa ICES:n uusimmasta kalakanta-arviosta siten, että vuonna 

2003 ICES lisäsi kanta-arvioinnin tausta-aineistoon havainnot vuosilta 1973-1979. 

Noiden vuosien kutukannat ja rekrytoinnit ovat keskimääräistä alhaisemmat ja 

vaikuttavat siten alentavasti Selkämeren silakkakannan tuottavuusarvioihin (Report 

for…2003, 420). Tässä terminaalikannassa ovat mukana havainnot aikavälillä 1980-

2001. 

 

4.4 Yksikkökohtaiset kalastuskiintiöt Selkämeren silakan 
kalastuksessa 
 

Tässä luvussa esitetään Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisen mallin 

numeerisen analyysin tulokset. Tulosten tulkinta esitetään luvussa viisi. Ensiksi 

esitetään tulokset yksikkökohtaisten kiintiöiden taloudellisista ja biologista 

vaikutuksista silakan kalastukselle kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen tarkastellaan 

mahdollisten kalastuspolitiikan muutosten seurauksia elintarvike- ja teollisuussilakan 

kalastukselle. Lopuksi tarkastellaan kalakanta-arvioihin liittyvän epävarmuuden 

vaikutusta tutkimustuloksiin. 
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4.4.1 Taloudelliset vaikutukset  
 
Tutkittaessa yksikkökohtaisen kalastuskiintiöjärjestelmän vaikutuksia Selkämeren 

silakan kalastukselle käytettiin kalastuskuolevuuden vertailuarvona Kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston määrittämää kalastuskuolevuuden arvoa F = 0.20. Viiden 

prosentin diskonttokorolla kalastuksen tappioiden nettonykyarvo on IQ-mallin 

analyysin mukaan noin 80 miljoonaa euroa. ITQ-mallissa silakan kalastuksen 

nettonykyarvo (net present value, NPV) on noin 17 miljoonaa euroa. (taulukko 4.13.)  

 

Taulukko 4.13. IQ- ja ITQ-mallien kalastuksen nettonykyarvo kalastuskuolevuudella F = 0.20 

ja eri diskonttokoroilla. 

 

 

  IQ ITQ 
Korko % NPV milj. € 

1 -145.7 9.6 
5 -79.9 17.1 

10 -44.8 18.5 
 

 
IQ- ja ITQ-malleille määritettiin kalastuksen nettonykyarvon maksimoiva 

kalastuskuolevuus. Viiden prosentin diskonttokorolla laskettuna kalastuksen 

nettonykyarvo on kiinteiden kiintiöiden tapauksessa 8.9 milj. euroa ja siirrettävien 

kiintiöiden tapauksessa 44.1 milj. euroa. Nykyarvon maksimoivat kalastuskuolevuudet 

ovat vastaavasti 0.04 ja 0.08. (taulukko 4.14.) 

 
 
Taulukko 4.14. IQ- ja ITQ-mallien voitot maksimoiva kalastuskuolevuus ja kalastuksen 

nettonykyarvo eri diskonttokoroilla. 

 

 
  IQ ITQ IQ ITQ 
Korko % NPV milj. € F 

1 19.0 74.9 0.04 0.08 
5 8.9 44.1 0.04 0.08   25 

10 3.8 28.3 0.04 0.10 
 

                                                 
25 Taulukoiden rasteroidut kalastuskuolevuudet viittaavat kuvissa käytettyihin kalastuskuolevuuksiin. 
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IQ-mallissa Selkämerellä on 222 ja ITQ-mallissa 56 silakkatroolaria. 

Kalastuskiintiöiden siirrettävyys tarkoittaa kalastuksen keskittymistä tehokkaimmille 

aluksille. Tehokkuuden seurauksena ITQ-järjestelmässä taloudellisesti optimaalinen 

kalastuskuolevuus on kaksinkertainen kiinteiden kiintiöiden järjestelmään verrattuna. 

(taulukko 4.14.) 

 

Selkämeren silakan kalastus on nykyisellään (IQ-malli: F=0.20) kannattamatonta. IQ- 

mallin analyysin mukaan, kun kalastusteho vähennetään optimaaliseksi (F=0.04), 

kalastus muuttuu voitolliseksi vuonna 2005. ITQ-mallin mukaan nykyisellä 

kalastusteholla kalastus muuttuu kannattamattomaksi vuonna 2017. Kun kalastustehoa 

vähennetään ITQ-mallin määrittämälle optimaaliselle tasolle (F=0.08), Selkämeren 

silakan kalastus on voitollista koko simulointiperiodin ajan. (kuva 4.1.) 
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Kuva 4.1. Selkämeren silakan kalastuksen voittojen nykyarvot 2003-2033. Sekä optimaalisilla 

että ICES:n määrittämällä kalastuskuolevuuksilla ja viiden prosentin diskonttokorolla 

 

Kalastuskustannusten vaikutus 

 

Kun kalastuskustannukset jätetään bioekonomisen mallin analyyseissä huomioimatta, 

IQ- ja ITQ-mallien optimaaliset kalastuskuolevuudet ovat korkotasosta riippumatta yhtä 

suuret. Viiden prosentin korkotasolla taloudellisesti optimaalinen kalastuskuolevuus F = 

0.18 on lähes ICES:n suosittama. Näin ollen viiden prosentin korkotasolla myös 
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kalastuksen nettotuotot IQ- ja ITQ-malleissa sekä nykytilanteessa lähenevät toisiaan 

(taulukot 4.15 ja 4.16). 

 

Taulukko 4.15. IQ- ja ITQ-mallien kalastuksen nettonykyarvo ICES:n määrittämällä 

kalastuskuolevuudella F = 0.20, kun kalastuskustannuksia ei huomioida. 

 

 
  IQ ITQ 

Korko % NPV milj. € 
1 101.6 125.7 
5 71.07 88.0 

10 51.4 63.6 
 

 

Taulukko 4.16. IQ- ja ITQ-mallien voiton maksimoiva kalastuskuolevuus ja kalastuksen 

nettonykyarvo eri diskonttokoroilla, kun kalastuskustannuksia ei huomioida. 

 

 

  IQ ITQ IQ ITQ 
Korko % NPV milj. € F 

1 107.4 132.9 0.14 0.14 
5 71.1 88.04 0.18 0.18 

10 54.0 66.9 0.38 0.38 
 

 

Kalastuskiintiön hinnan vaikutus 

 

Siirrettävän kalastuskiintiön hinta lisää kalastuskustannuksia. Viiden prosentin 

diskonttokorolla kalastuskiintiön hinnan ollessa yksi, kolme tai viisi prosenttia saaliin 

arvosta ITQ-mallin nettonykyarvo on vastaavasti 21.9, 20.6 ja 19.4 miljoonaa euroa 

(taulukko 4.17). Viiden prosentin diskonttokorolla tarkasteltuna, kalastuskiintiön hinnan 

huomioiminen laskee kalastuksen nettonykyarvon noin puoleen tilanteesta, jossa 

kalastuskiintiön hintaa ei huomioida kalastuskustannuksessa (taulukko 4.13). Kiintiön 

hinnan aiheuttaman kustannusten nousun seurauksena optimaalinen kalastuskuolevuus 

laskee 0.08:sta 0.06 (taulukot 4.14 ja 4.17). 
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Taulukko 4.17. ITQ-mallin voiton maksimoiva kalastuskuolevuus ja kalastuksen 

nettonykyarvo eri kalastuskiintiöiden hinnoilla. 

 

  Korko % 
Kiintiön hinta 1 5 10 

% saaliin arvosta NPV milj. € F NPV milj. € F NPV milj. € F 
1 66.5 0.08 21.9 0.06 2.5 0.02
3 64.0 0.08 20.6 0.06 2.2 0.02
5 61.8 0.06 19.4 0.06 1.9 0.02

 

 

4.4.2 Vaikutukset saaliiseen 
 

Selkämeren silakkasaalis laskee 40 000 tonnista 10 000 tonniin, jos kalastusta jatketaan 

ICES:n määrittämällä kalastusteholla. Bioekonomisen mallin tuottama saalis 

optimaalisella kalastusteholla, kun kalastuskustannuksia ei huomioida, on samaa 

suuruusluokkaa kuin ICES:n määrittämän kalastuskuolevuuden tuottama saalis. 

Simulointiaikavälillä 2003-2033 ITQ-mallin optimaalinen saalis, kun kiintiön hintaa ei 

huomioida, vaihtelee 17 000 tonnista 24 000 tonniin. Kiintiön hinnan huomioiminen 

laskee optimaalisen saaliin tasoja, joka vaihtelee 13 000 tonnista 23 000 tonniin. IQ-

mallin optimaalinen saalis kyseisellä aikavälillä on 9 000 – 20 000 tonnia. (kuva 4.2.) 
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Kuva 4.2. Selkämeren silakkasaalis vuosina 2003-2033. 
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Lyhyellä aikavälillä säätelyjärjestelmän muuttaminen pienentää Selkämeren 

silakkasaalista. Nykyiseen säätelyjärjestelmään verrattuna suurempia saaliita täytyy 

odottaa noin 15 vuotta. (kuva 4.2.) IQ-mallin mukaan kalastuksesta saatavia voittoja 

tarvitsee odottaa kaksi vuotta ja ITQ-mallissa kalastus on voitollista heti ensimmäisenä 

simulointivuonna (kuva 4.1).  

 

Aikavälillä 2003-2033 suurin yhteenlaskettu saalis 703  000 tonnia, saadaan 

optimaalisella kalastuskuolevuudella, jossa ei ole huomioitu kalastuskustannuksia. 

Kalastuskuolevuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla tuottaa simulointiaikavälin 

saaliiden summaksi 681 000 tonnia. ITQ-mallin optimaalisella kalastuskuolevuudella 

saatu saaliin summa on 686 000 tonnia. (taulukko 4.18.) 

 

Taulukko 4.18. Selkämeren silakkasaaliin vuosien 2003-2033 summa eri 

kalastuskuolevuuksilla. 

 

    F 
    0.20 0.18 0.08 0.06 0.04 
Σ Saalis 1000 t 681 703 686 611 485 

 

 
 
4.4.3 Vaikutukset silakkakannalle 
 
Jatkettaessa kalastusta Kansainvälisen merentutkimusneuvoston määrittämällä 

kalastuskuolevuuden F = 0.20 tasolla, Selkämeren silakan kutukannan biomassa laskee 

alle varovaisuusperiaatteen mukaisen 200 000 tonnin vuonna 2006 ja alle rajoittavan 

arvon, joka on 145 000 tonnia, vuonna 2013. IQ- ja ITQ-mallien optimaalinen, voitot 

maksimoiva, saalistusstrategia tuottaa suuremmat kutukannat. Siirrettävien kiintiöiden 

tapauksessa, kun kiintiön kustannusta ei huomioida (F=0.08), kutukannan biomassa 

vaihtelee simulointiaikavälillä 217 000 tonnista 279 000 tonniin. IQ-malli tuottaa 

kutukannan, joka lähestyy 500 000 tonnia. (kuva 4.3) 
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Kuva 4.3. Selkämeren silakan kutukannan biomassa eri kalastuskuolevuuksien arvoilla vuosina 

2003-2033. 

 

 

 

4.4.4 Vaikutukset elintarvike- ja teollisuussilakan kalastukseen 

 
Elintarvikesilakan kalastus ei nykyisen kalastuskuolevuuden tasolla säily voitollisena. 

Kiinteiden kiintiöiden järjestelmän optimaalinen kalastuspanos F = 0.04 mahdollistaa 

voitollisen elintarvikesilakan kalastuksen koko simulointiperiodin ajan. 

Kalastuskiintiöiden siirrettävyys ja elintarvikesilakan kalastuksen keskittyminen 

mahdollistaa vielä suuremman voittojen tason. (kuva 4.4) Teollisuussilakan kalastus on 

voitollista vasta ITQ-järjestelmän puitteissa (kuva 4.5).  
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Kuva 4.4. Elintarvikesilakkasegmentin nykyarvoiset voitot vuosina 2003-2033 viiden prosentin 

diskonttokorolla. 
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Kuva 4.5. Teollisuussilakkasegmentin nykyarvoiset voitot 2003-2033 viiden prosentin 

diskonttokorolla. 

 

Troolariluokkien tehokkuuserot näkyvät kuvissa (4.6) ja (4.7). Elintarvike- ja 

teollisuussilakkasegmenttien välinen kannattavuusero on selvä. Kolme eniten kalastavaa 

elintarvikesilakkaluokkaa ovat voitollisia, mutta koko teollisuussilakkasegmentin 

kalastus on IQ-mallissa kannattamatonta. 
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Kuva 4.6. Elintarvikesilakkaluokkien voittojen nykyarvot IQ-mallissa voitot maksimoivalla 

kalastuskuolevuudella F = 0.4 ja viiden prosentin diskonttokorolla. 
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Kuva 4.7. Teollisuussilakkaluokkien voittojen nykyarvot 2003-2033 IQ-mallissa optimaalisella 

kalastuskuolevuudella F=0.04 ja viiden prosentin diskonttokorolla. 

 

ITQ-mallissa koko silakan kalastuksen voitot maksimoiva kalastuskuolevuus (F=0.08) 

tuottaa kalastuksen nettonykyarvoksi 44.1 miljoonaa euroa. Kalastuksen tuottoja on 

mahdollista kasvattaa edelleen. Kun maksimoidaan yhtälön (4.12) määrittämiä 

elintarvike- ja teollisuussilakkasegmentin voittoja erikseen, saadaan kalastuksen 

nettonykyarvoksi 47.0 miljoonaa euroa. Suuremmat tuotot ovat mahdollisia, koska 
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elintarvikesilakka-alukset ovat teollisuussilakka-aluksia tehokkaampia, ja koska 

elintarvikesilakkatroolareiden optimaalinen kalastuskuolevuus (F=0.10) on suurempi 

kuin teollisuussilakkatroolareiden optimaalinen kalastuskuolevuus (F=0.04). 

Tehokkuuseroista ja elintarvike- ja teollisuussilakan hintaeroista johtuen, 

teollisuussilakan kalastus muuttuu tappiolliseksi, jos kalastuskiintiölle asetetaan hinta. 

(taulukko 4.19.) 

 

Taulukko 4.19. ITQ-mallin nettonykyarvo koko kalastuksen ja segmenttien voitot 

maksimoivilla kalastuskuolevuuksilla viiden prosentin diskonttokorolla. 

 

 Elintarvike Teollisuus Σ Koko kalastus 
Kiintiön hinta % 
saaliin arvosta 

NPV milj. 
€ F NPV milj. € F NPV milj. € 

NPV milj. 
€ F 

0 43.6 0.10 3.4 0.04 47.0 44.1 0.08 
1 27.3 0.08 -0.33 0.02 27.0 21.9 0.06 
3 26.2 0.08 -0.44 0.02 25.8 20.6 0.06 
5 25.0 0.06 -0.55 0.02 24.5 19.4 0.06 

 

 

4.4.5 Kalakanta-arvioiden merkitys  
 

Bioekonomisen mallin muiden tekijöiden säilyessä ennallaan tuottavat ICES:n vuoden 

2002 mukaisella terminaalikannalla analysoidut mallit optimaalisiksi 

kalastuskuolevuuksiksi IQ-mallissa F = 0.04 ja ITQ-mallissa F = 0.12 (taulukko 4.20). 

Tuottavampi silakkakanta mahdollistaa kalastustehon kasvattamisen ITQ-järjestelmän 

puitteissa verrattuna vuoden 2003 terminaalikantaan (taulukot 4.14 ja 4.20). 

Kalastuksen nettonykyarvoiset voitot ovat suuremmat, tai nykyisen säätelyjärjestelmän 

puitteissa tappiot pienemmät (taulukko 4.20). 

  

Taulukko 4.20. Selkämeren silakan kalastuksen voitot maksimoiva kalastuskuolevuus ja 

kalastuksen nettonykyarvo viiden prosentin diskonttokorolla. 

 

  NPV milj. € F 

Nykytila -56.5 0.20 
IQ optimi 14.3 0.04 
ITQ optimi 63.08 0.12 
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Vaikka Selkämeren silakkakanta olisikin tuottavampi, ei kalastus nykyteholla ole 

kannattavaa (IQ-malli: F=0.20). Kalastustehon pienentäminen IQ-mallin voiton 

maksimoivalle tasolle (F=0.04) muuttaa kalastuksen kannattavaksi toisena 

simulointivuotena 2004. ITQ-mallissa kalastus säilyy nykytehollakin voitollisena. (kuva 

4.8 vrt. kuva 4.1) 
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Kuva 4.8. Selkämeren silakan kalastuksen voittojen nykyarvot 2003-2033 IQ- ja ITQ-mallien 

mukaan sekä optimaalisilla että ICES:n määrittämällä kalastuskuolevuuksilla ja viiden prosentin 

diskonttokorolla. 

 

 

ITQ-mallin optimaalisen kalastuskuolevuuden mukainen kalastusstrategia säilyttää 

Selkämeren silakan kutukannan biomassan ICES:n määrittämän varovaisuusperiaatteen 

mukaisella 200 000 tonnin tasolla koko simulointiperiodin ajan. Tuottavammankin 

kalakannan tapauksessa kalastuksen jatkaminen nykyisellä teholla laskee kutukannan 

biomassan alle biologisten vertailuarvojen (kuva 4.9).  
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Kuva 4.9. Selkämeren silakan kutukannan biomassa eri kalastuskuolevuuksien arvoilla vuosina 

2003-2033, kun terminaalikantana on ICES:n vuoden 2002 arvio. 

 

Tuottavamman kalakannan tapauksessa lähes samansuuruinen summasaalis saadaan 

nykyisellä kalastusteholla ja ITQ-mallin optimaalisella kalastuskuolevuudella (taulukko 

4.21). ITQ-mallin mukainen kalastusstrategia mahdollistaa noin 30 tuhannen tonnin 

vuotuisen saaliin koko simulointiperiodin ajan, kalastustehon pienentäminen laskee 

saaliita lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä saadaan tasaisempi vuotuinen 

saalis (kuva 4.10) 

 

Taulukko 4.21. Selkämeren silakkasaaliin vuosien 2003-2033 summa eri 

kalastuskuolevuuksilla, kun terminaalikantana on ICES:n vuoden 2002 arvio. 

 

 

  F 
 0.20 0.12 0.04 
Σ Saalis 1000 t 1005 972 536 
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Kuva 4.10. Selkämeren silakkasaalis vuosina 2003-2033, kun terminaalikantana on ICES:n 

vuoden 2002 arvio. 

 

 

 

5. Pohdinta ja johtopäätökset 
 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän taloudellisia ja biologisia vaikutuksia Selkämeren silakan 

kalastukselle. Tutkimus pyrittiin toteuttamaan siten, että tuloksia voidaan käyttää 

Suomen kalastushallinnossa silakan kalastuksensäätelystä päätettäessä. Tässä luvussa 

tulkitaan Selkämeren silakan kalastuksen bioekonomisen mallin tuloksia ja pohditaan 

niiden merkitystä silakan kalastuksensäätelylle. Lisäksi keskustellaan mallin oletuksista 

ja niiden merkityksestä tulosten yleistettävyyteen ja sovellettavuudelle päätöksenteossa, 

sekä esitetään ajatuksia mahdollisista jatkotutkimuksista. Lopuksi esitetään 

tutkimustuloksien, teorian ja taustakirjallisuuden perusteella tehdyt johtopäätökset. 

5.1 Yksikkökohtaisten kiintiöiden taloudelliset ja biologiset 
vaikutukset 
 

Yksikkökohtaisilla kalastuskiintiöillä voidaan tämän tutkimuksen mukaan parantaa 

Selkämeren silakan kalastuksen kannattavuutta. Nykyisellä kalastusteholla, nykyisen 

säätelyjärjestelmän puitteissa, kalastus tuottaa noin 80 milj. euron tappiot. Tilanne 

säilyy ennallaan, jos kalastuksen säätelyä muutetaan ja otetaan käyttöön 
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yksikkökohtaiset kiinteät kiintiöt. Jos siirrytään ITQ-järjestelmään ja kalastusyksiköiden 

välisten kiintiösiirtojen jälkeen kaikkein tehokkaimmat alukset pystyvät säilyttämään 

nykyisen kalastustehon, kalastuksen tuotot ovat noin 17 milj. euroa. Tutkimuksen 

mukaan nykyisen suuruiselle kalastusteholle ei kuitenkaan ole biologisia edellytyksiä, 

koska silakan kutukannan biomassa laskee alle varovaisuusperiaatteen mukaisen arvon 

vuonna 2006 ja alle rajoittavan arvon vuonna 2013. 

 

Analysoidun mallin mukaan taloudellisesti optimaalinen kalastusteho on (viiden 

prosentin diskonttokorolla) kiinteiden kiintiöiden järjestelmässä 20 %, ja siirrettävien 

kiintiöiden tapauksessa 40 % nykyisestä kalastuskuolevuudesta. Kalastuspanoksen 

huomattava pienentäminen kasvattaa kalastuksen tuottoja. Yksikkökohtaisten kiinteiden 

kiintiöiden järjestelmässä n.80 milj. euron nykyarvoiset tappiot muuttuvat lähes 

yhdeksän miljoonan euron voitoiksi. Kalastuskiintiöiden ollessa siirrettäviä 

kalastuspanoksen pienentäminen taloudellisesti optimaaliseksi kasvattaa nykyarvoisia 

tuottoja 17 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon.  

 

Siirtyminen yksikkökohtaisiin siirrettäviin kalastuskiintiöihin ja kalastustehon 

vähentäminen taloudellisesti optimaaliselle tasolle pienentää lyhyen aikavälin saalista, 

mutta kalastuksen kannattavuus paranee välittömästi. Tutkimuksen mukaan pidemmän 

aikavälin saaliit ovat kuitenkin suuremmat kuin nykyisen kalastustehon mahdollistamat 

saaliit. Taloudellisesti tehokas kalastus on myös biologisesti kestävää. Siirrettävien 

kalastuskiintiöiden järjestelmässä bioekonomisen mallin määrittämä kutukannan 

biomassa olisi varovaisuusperiaatteen mukaista biomassaa suurempi koko 

mallinnusperiodin ajan – vuoteen 2033 saakka. 

5.2 Siirrettävä vai kiinteä kalastuskiintiö? 
 
Kiintiöiden siirrettävyys on välttämätön edellytys yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän mahdollistamien taloudellisten etujen saavuttamiselle (Clark 

1990; Scott 1999) Kiintiöiden siirrettävyyden haittapuolena pidetään kiintiöiden ja siten 

kalastuksen keskittymistä (Grafton 1996; Arnason & Gissurarson 1999). Myös 

Peltomäen (2004, 57,63) haastattelemat kalastajat näkivät keskittymisen ja mahdollisen 

kiintiöillä keinottelun siirrettävyyden uhkina, enemmistö haastatelluista kuitenkin 

kannatti kiintiön jonkin asteista siirrettävyyttä. Tutkimuksen tulokset kannattavuuden 
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parantumisesta ovat, kalastuspanoksen vähentämisen lisäksi, seurausta kalastuksen 

keskittymisestä tehokkaimmille kalastusyksiköille. IQ-mallissa silakkatroolareita on 

222 ja ITQ- mallissa 56. Tutkimuksessa kehitetyllä mallilla ei analysoitu varsinaista 

kiintiökauppaa. ITQ-mallissa oletettiin, että sekä elintarvike- että 

teollisuussilakkasegmenttien tehokkaimmat alusluokat ovat kalastuksessa mukana. 

Tämän vuoksi kalastusyksiköiden väheneminen 25 prosenttiin mallin lähtöoletuksesta 

on suuntaa antava.  

 

Suomen silakan kalastuksen on todettu olevan aluskohtaisesti ja alueellisesti 

keskittynyttä ja aluskohtaisen keskittymisen jatkuvan edelleen (Kämäräinen ym. 2002, 

Economic Performance…2003). Todennäköistä on että, ITQ-järjestelmän käyttöönotto 

nopeuttaisi keskittymisprosessia, koska järjestelmän puitteissa kalastuksesta luopuvilla 

on mahdollisuus myydä kalastuskiintiönsä ja saada näin korvaus kalastuksen 

lopettamisesta. Nykyisin kalastus on osalle kalastajista niin kannattamatonta, ettei 

intressejä uusiin investointeihin ole. Koska lähes ainoa tapa saada korvaus kalastuksen 

lopettamisesta on aluksen romutustuki kalastajat, jotka haluaisivat lopettaa, odottavat 

kalastuslaivasto-ohjelman tarjoamaa mahdollisuutta (Kämäräinen ym. 2002). 

 

Yksikkökohtaisen kalastuskiintiön siirrettävyysominaisuus on lisäksi edellytys 

kalakantojen suojeluintressin syntymiselle. Kalastuskiintiön hallintaoikeus ja niille 

muodostuva markkinahinta mahdollistavat kiintiön omistajalle kalastuksen 

suunnitteluun siten, että kalastuspäätöksessä huomioidaan myös tulevaisuuden 

saalismahdollisuudet. Talousteorian (Clark 1990) mukaan kalastusyksikkö huomioi 

tällöin kalakannan varjohinnan ja suhtautuu kalakantaan kuin pääomaan. 

 

Tutkimuksessa kehitetyssä mallissa lähtöoletuksena oli yhden kalastusyksikön 

näkökulma. Näin pysyttiin mallintamaan kiintiöjärjestelmän analyysin kannalta tärkeitä 

kalastusyksiköiden välisiä tehokkuuseroja. Teorialuvussa näytettiin, miten 

kalastusyksiköiden reaktiot yhdistämällä voidaan analysoida koko kalastustoimialan 

reaktiota kalastuspolitiikkaan. Kun kukin kalastusyksikkö ostaessaan kalastuskiintiöitä 

huomioi kalastamatta jääneiden kalojen arvon, toimii koko kalastusala 

kalastuksensäätelijän teorian osoittamalla tavalla (yhtälö 2.32).  
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ITQ-mallin mukainen taloudellisesti optimaalinen kalastuskuolevuus on kuitenkin 

kaksinkertainen IQ-mallin optimaaliseen kalastuskuolevuuteen nähden (taulukko 4.14). 

ITQ-mallin optimaalinen kalastusstrategia tuottaa siten pienemmän kalakannan kuin IQ-

malli. Kalastuskiintiön hinnan huomioiminen pienentää ITQ-mallin optimaalista 

kalastustehoa (taulukko 4.17), joka tässäkin tapauksessa on suurempi kuin IQ-mallin 

optimi. Tehdyssä tutkimuksessa ei analysoitu pääoma- tai kalansäästämisintressin 

syntymistä, koska kaikki biologisen mallin määrittämä saalis oletettiin kalastettavaksi. 

Toinen seikka, jonka vuoksi IQ-mallin optimaalinen kalastuspanos on alhaisempi kuin 

ITQ-mallin, on kalastusalusten suuri määrä IQ-mallissa. Molemmissa kiintiömalleissa 

kunkin aluksen saalis on prosenttiosuus kokonaissaaliista. IQ-mallissa suurempi joukko 

aluksia on jakamassa biologisen mallin tuottamaa kokonaissaalista. ITQ-mallissa on 

vähän tehokkaita aluksia, joten kalastuskustannukset suhteessa saaliin tuottoihin ovat 

pienet, mikä mahdollistaa suuremman kalastuspanoksen käytön. 

 

Selkämeren silakkakanta näyttäisi mallinnuksen perusteella kestävän hyvin ITQ-

järjestelmän optimaalisen kalastustehon. Kutukannan biomassa kasvaisi lähelle 300 000 

tonnia (kuva 4.3). Tuottavamman kalakannan tapauksessa ITQ-mallin optimaalinen 

kalastusteho kasvaa edelleen, mutta tästä huolimatta kutukannan biomassa säilyy 

varovaisuusperiaatteen mukaisella tasolla (kuva 4.9). IQ-mallissa voitot maksimoiva 

kalastusteho on niin alhainen, että kalakannan tuotantopotentiaali hyödynnettäisiin vain 

osittain (kuvat 4.3 ja 4.9). 

5.3 Kalastuskustannusten merkitys 
 

Tehdyn tutkimuksen mukaan yksikkökohtaisilla kalastuskiintiöillä voitaisiin parantaa 

Selkämeren silakan kalastuksen kannattavuutta. Kehitetyssä mallissa 

kalastuskustannukset kasvavat suorassa suhteessa kalastuspanokseen. Lineaarisen 

kustannusfunktion kulmakertoimen pienentämisellä tai kokonaan toisenlaisen 

kustannusfunktion muodon oletuksella, ei kuitenkaan ole merkitystä tutkimustulosten 

suunnalle. Kustannusfunktio-oletuksen muuttamisen seurauksena IQ- ja ITQ-mallien 

taloudellisesti optimaaliset kalastuskuolevuudet todennäköisesti kasvaisivat, koska 

kalastuspanoksen kasvattaminen yhdellä yksiköllä lisäisi kalastuskustannuksia 

vähemmän kuin yhden yksikön verran. Käytetty kustannusfunktio-oletus vaikuttaa siten 

vain kalastuspanoksen pienentämisestä seuraavien voittojen kasvun suuruuteen. Toinen 
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seikka, joka selittää nykyisen kalastustehon kannattamattomuutta on se, ettei mallissa 

rajoitettu tappiollisten alusten ja alusluokkien kalastusta. Todellisuudessa yksikään 

kalastusyritys ei jatka toimintaansa kymmeniä vuosia, jos se on tappiollista. Mallissa 

tämä olisi voitu huomioida siten, että alusluokan tuottojen muuttuessa negatiivisiksi, ne 

lopettavat kalastuksen. 

 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa tulee lisäksi huomioida se, että mallissa käytetyt 

kalastuskustannukset kuvaavat vain kalastustoiminnan kustannuksia. Kalastuksen 

voittoja kuvaavampi termi olisikin käyttökate (vrt. taulukko 4.6). Nykyisellä 

kalastusteholla kalastus olisi siten vielä kannattamattomampaa, jos kustannuksissa 

huomioitaisiin kiinteät ja pääomakustannukset. Tämäkin oletus vaikuttaa 

tutkimustulosten euromäärien suuruuteen, mutta ei siihen, ettei kalastustehon 

pienentämisestä ja ITQ-järjestelmästä olisi hyötyä. Nykyisin Suomen 

troolikalastuslaivasto on tilanteessa, jossa kalastuksen muuttuva kustannukset pystytään 

kattamaan, mutta mahdollisuutta uusiin investointeihin ei juuri ole (Economic 

Performance…2003).  

 

Peltomäki (2004) mallinsi Selkämeren silakkakantaa tavoitteenaan pääomaintressin 

seurauksena mahdollisesti alenevan kalastuskuolevuuden biologisten vaikutusten 

selvittäminen. Vuosien 2003-2033 suurin biologisesti kestävä summasaalis oli 750 000 

tonnia, mikä saavutettaisiin kalastuskuolevuuden arvolla F = 0.11 (Peltomäki 2004, 75). 

Tässä tutkimuksessa kehitetty bioekonominen malli huomioi kalastuskustannukset ja 

diskonttokoron. ITQ-mallin optimaalinen kalastuskuolevuus, ilman kiintiön hintaa on, 

0.08 ja kiintiön hinnan kanssa 0.06. IQ-mallin optimaalinen kalastuskuolevuus on 0.04. 

Näitä kalastuskuolevuuksia vastaavat summasaaliit ovat 703, 611 ja 485 tuhatta tonnia. 

Yksinkertainenkin kustannusfunktio-oletus tuo analyysiin Gordonin (1954) kaipaaman 

lisäefektin. Koska kalastaminen aiheuttaa kustannuksia, on bioekonomisin perustein 

määritetty optimaalinen kalastusteho pienempi ja siten kalakantaa suojelevampi kuin 

pelkin biologisin perustein mallitettu. 

 

 



 

 

79

5.4 Elintarvike- ja teollisuussilakan kalastus 
 

IQ-mallissa silakkaa kalastaa 222 alusta, joista 18 elintarvike- ja 204 teollisuussilakkaa. 

ITQ-mallissa silakkatroolareita on 56, joista 5 pyytää elintarvike- ja 51 teollisuuskalaa. 

Teollisuussilakka-alusten alkuperäinen suuri määrä on seurausta siitä, että mukana ovat 

kaikki kalastusyksiköt, jotka ovat vuosina 2000-2002 ilmoittaneet pyytäneensä yli 10 

kiloa silakkaa Selkämereltä. Tämän oletuksen perusteella on todennäköistä, että mukana 

olleista 204 teollisuussilakkatroolareiksi oletetusta aluksesta melko suuri osa on 

kalastusyksiköitä, joille silakka on sivusaalis. Jos näille yksiköille alkujaetaan 

kalastuskiintiöitä, on mahdollista, että nämä yksiköt myyvät suuren osan tai koko 

kiintiönsä ja ostavat niitä vasta sitten, kun silakkaa tulee saaliiksi. Teollisuussilakka-

alusten määrän suuri vähentyminen ei siten ole suoraan tulkittavissa kalastustoimialalta 

poistuviksi aluksiksi.  

 

Suomen kalastuslaivastossa oli vuosina 2000-2002 keskimäärin 67 tässä tutkimuksessa 

teollisuussilakkatroolariksi oletettua alusta (taulukko 4.6). ITQ-järjestelmässä, tämän 

tutkimuksen mukaan, näitä aluksia olisi 51. Vastaavat määrät 

elintarvikesilakkatrooleille ovat 20 ja viisi. Kun tiedetään, että Selkämeri on silakan 

kalastuksen tärkein alue ja kalastuslaivastolukujen taustalla on oletus riittävän 

aktiivisista aluksista, voidaan päätellä, että suuri osa kalastuslaivastoraportissa mukana 

olevista aluksista toimii Selkämerellä. Voi olla, että teollisuussilakkatroolarien määrä 

vähenisi ITQ-järjestelmässä noin 60:stä 50:een. Elintarvikesilakan kalastuksen 

keskittyminen olisi siten jopa suurempaa kuin teollisuussilakan kalastuksen 

keskittyminen. Virtasen (henkilökohtainen tiedonanto 31.10.2003) mukaan 

teollisuussilakan kalastus voi olla hyvinkin kannattavaa, koska taitavalla miehistöllä 

varustettu pieni alus kykenee tehokkaaseen kalastukseen. 

 

Kun huomioidaan mallin lähtöoletukset ja asiantuntijatieto, täytyy tutkimustulokseen, 

jonka mukaan teollisuussilakkasegmentin kalastus on vasta ITQ-järjestelmän puitteissa 

kannattavaa, suhtautua varauksella. IQ-mallissa on paljon teollisuussilakka-aluksia, 

joten niiden saalisosuus ja siten kalastuksen tuotto on pieni, mutta koska 

kalastuskustannukset määritettiin segmenteittäin, kalastuskustannukset ovat suuret. Jos 

teollisuussilakkatroolarit todellisuudessa ovat mallialuksia tehokkaampia, on 
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mahdollista, että teollisuussilakan kalastus olisi kannattavaa myös tilanteessa, jossa 

teollisuussilakkakiintiöllä on hinta huolimatta teollisuussilakan alhaisesta hinnasta.  

5.5 Näkökulmia kalastuksensäätelyyn 
 
Nykyisin Selkämeren kalastusalueella kilpaillaan kansallisesta silakkakiintiöstä 

rajoitetun pääsyn oloissa, minkä seurauksena kalastusta täytyy säädellä myös 

aikarajoituksin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että Selkämeren 

silakan kalastus ei nykyteholla voi jatkua kovin pitkään, koska sekä taloudelliset että 

biologiset edellytykset puuttuvat. Taloudellisten kalastuksensäätelykeinojen teorioilla ja 

niiden käytännön sovelluksilla on jo osoitettu, että kalastuspolitiikalla, joka perustuu 

suurimpaan sallittuun saaliiseen ja rajoitettuun pääsyn, ei pystytä ratkaisemaan 

taloudellista ja biologista liikakalastusongelmaa (esim. Pearse &Wilen 1979). 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksikkökohtaisilla siirrettävillä 

kalastuskiintiöillä on mahdollista parantaa Selkämeren silakan kalastuksen 

kannattavuutta ja kalakannan tilaa. Nykyisellä kapasiteettirajoituksella 

kalastustoimialalle pääsyä on jo Suomessa rajoitettu, mikä todennäköisesti helpottaisi 

ITQ-järjestelmän implementointia, koska kalastajat ovat jo tottuneet 

kalastuslisenssikäytäntöön (Scott 2000). 

 

Mitä suurempi on kalastuskiintiön arvo, sitä suurempi kannustin kalastajilla on 

huomioida myös tulevaisuuden saalismahdollisuudet (Anderson 1995). Nykyisen 

säätelyjärjestelmän puitteissa suomalaisilla silakan kalastajilla ei ole juurikaan 

mahdollisuutta suunnitella toimintaansa kuin yhden vuoden jaksoissa. Kalastajat 

ovatkin toivoneet säätelyn muuttamista siten, että se mahdollistaisi liiketoiminnan 

pidemmän aikavälin suunnittelun. Tällöin olisi mahdollista neuvotella silakan ostajien 

kanssa paremmat sopimukset (Kämäräinen ym. 2002; Peltomäki 2004.), minkä 

seurauksena silakasta saatava hinta voisi nousta (Salonpää 2003). ITQ-järjestelmän 

mahdollisesti synnyttämän pääomaintressin seurauksena potentiaalisen 

elintarvikesilakkasaaliin määrä kasvaa. Tällöin myös kalastuselinkeinolla on paremmat 

kehitysedellytykset, sillä oletuksella että, silakan kysyntä elintarvikemarkkinoilla on 

riittävän suurta. 
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Tässä tutkimuksessa ei huomioitu kalastuksen ulkoisvaikutuksia. Tämä yhdessä 

kustannusten määrityksessä tehtyjen rajausten ja kustannusfunktio-oletuksen kanssa 

vaikuttaa siihen, että tulosten euromäärien suuruudet ovat suuntaa-antavia. Clark (1990) 

ei analysoi ulkoisvaikutuksia, mutta Boyce (1992) huomio tutkimuksessaan yhden 

yksikön kalastuksen vaikutuksen muiden yksiköiden saalismäärään. Boyce (1992) 

toteaakin, että ITQ-järjestelmän analyyttisellä tarkastelulla on osoitettu kyseisen 

järjestelmän paremmuus muihin säätelyjärjestelmiin nähden, mutta empiirisen 

tutkimuksen tehtävä on selvittää paremmuuden suuruus. 

 

Yksikkökohtaisen kalastuskiintiöjärjestelmän ominaisuuksien ja toimeenpanon 

suunnittelulla on ainakin teoriassa mahdollisuus sisäistää kalastuksen ulkoisvaikutukset. 

Kun kalastuskiintiö määritellään osuutena kalastuksen tuotoista, kalastuskiintiöiden 

omistajat päättävät, väheneekö mahdollinen ylimääräinen pääoma, tehostuuko kalastus 

ja kasvavatko tuotot. Jos kiintiöiden haltijat arvostavat työtään enemmän, kalastuspanos 

ei vähene ja ulkoisvaikutukset sisäistyvät. (Karpoff 1987.) Tämän tyyppisellä 

kalastuskiintiöjärjestelmällä on mahdollista synnyttää myös kalakantojen 

suojeluintressi. Kun nyt vähennetään kalastusta, kasvavat tulevaisuuden 

saalismahdollisuudet ja kalastuksen odotetut tuotot (Young 1995). 

 

Kalakanta-arvioiden epävarmuus ei vaikuta mallin tuloksiin olennaisesti, sillä 

yksikkökohtaisen kalastuskiintiöjärjestelmän potentiaalisiin hyötyihin niillä ei ole 

vaikutusta, vain hyötyjen suuruuteen. Siinä tapauksessa että, Selkämeren silakkakanta 

onkin tuottavampi (ICES:n 2002 arvion mukainen), silakan kalastuksen tappiot 

nykyisen säätelyjärjestelmän puitteissa ovat alhaisemmat ja vastaavasti voitot 

suuremmat siirrettävien kiintiöiden tapauksessa. Optimaalinen kalastusteho nousee, 

saaliit nousevat ja voitot kasvavat (kuvat 4.8 ja 4.10). Nykyistä suurempia saaliita 

jouduttaisiin tuottavammankin kalakannan oloissa odottaman yli kymmenen vuotta. 

ITQ-järjestelmän ja erityisesti siihen liitettyjen biologisten hyötyjen toteutumiselle, 

kalakanta-arviot, joita käytetään suurimman sallitun saaliin määrittämisessä, ovat 

kuitenkin erittäin tärkeitä (Daan 1997).  
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5.6 Ehdotuksia mallin kehittämiseksi ja jatkotutkimuksiksi 
 

Tässä tutkielmassa kehitetty malli on ensimmäinen, jolla Suomen silakan kalastusta ja 

sen säätelyä on analysoitu. Mahdollisen kalastuksensäätelyjärjestelmän muuttumisen 

lisäksi elintarvike- ja teollisuussilakan hintaan, polttoainekuluihin yms. tekijöihin 

vaikuttavat kalamarkkinoiden kysyntämuutokset, maailmantalouden tilanne jne. 

Hypoteesien muodostaminen kalastuspolitiikan muutoksen taloudellisista ja biologista 

vaikutuksista on siten vaikeaa. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei tässä 

tutkimuksessa käytettyä ja kehitettyä lähestymistapaa ole sovellettu. Toinen seikka, 

minkä vuoksi kalastuspolitiikan vaikutuksen etukäteisarvioita ei ole useinkaan tehty, on 

se, että poliittisen muutoksen aikaansaaminen on vaikeaa, eikä säätelykäytäntöjä ole 

muutettu ennen kuin se on ollut välttämätöntä. Usein säätelytoimenpiteiden muutokset 

on tehty kiireellisesti, kun hyödynnettävän kalaresurssi on ehtynyt (Hilborn & Walters 

1992; Clark 1990). ITQ-järjestelmien analyysit ovatkin yleensä lähtökohdiltaan 

sellaisia, joissa tarkastellaan jo käyttöönotetun ja toimivan kiintiöjärjestelmän 

vaikutuksia. 

 

Selkämeren silakan kalastusta tarkasteltiin deterministisellä, dynaamisella mallilla, 

jonka taloudellisten parametrien arvot ovat vuosien 2000-2002 keskiarvoja. Mallia voisi 

mahdollisissa jatkotutkimuksissa kehittää siten, että se huomioisi kalakannan 

lisääntymiseen liittyvän epävarmuuden paremmin. Kustannusfunktion muodossa voisi 

huomioida sen, että silakan parvikäyttäytymisestä johtuen, kalakannan ehtyessä sen 

pyydystettävyys kasvaa ja siten kalakannan loppuun kalastaminen on teoriassa 

mahdollista.  

 

Lisää realismia malliin toisi kiinteiden ja pääomakustannusten sisällyttäminen 

kalastuskustannuksiin. Tämän voisi toteuttaa kalastuslaivastoraportoinnissa käytettävää 

menetelmää soveltamalla (Economic Performance…2003). Myös taloudellisiin 

parametreihin liittyvä stokastiikka tulisi huomioida tarkemmin. Lisäksi mallia voisi 

modifioida siten, että tiukkaa erikoistumisoletusta elintarvike- teollisuussilakan 

kalastukseen lievennetään. Tämä voisi onnistua helposti, kun elintarvike- 

teollisuussilakkajolla tilastoituja saalisjakaumia on tulevaisuudessa käytettävissä.   
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Tässä tutkimuksessa pyydystettävyyskerroin oli vakio. Schäfer (1954) käytti myös 

vakioisen pyydystettävyyskertoimen oletusta, mutta Clarkin (1990) esitys 

kalastuksensäätelijän teoriasta olettaa kalojen pyydystettävyyden riippuvan kalakannan 

koosta. Tässä tutkielmassa muotoillussa mallissa kunkin simulointivuoden 

kokonaissaaliista kukin kalastusyksikkö sai vakioisen saalisosuuden. Näin voitiin 

helposti säilyttää Kansainvälisen merentutkimusneuvoston määrittämä Selkämeren 

silakkakannan ikäryhmärakenne. 

 

Jos olisi käytetty kullekin mallialukselle määritettyä pyydystettävyyskerrointa (taulukko 

4.9) olisi ICES:n määrittämän ikäryhmäkohtaisen kalastuskuolevuuden noudattaminen 

vaatinut kunkin pyydystettävyyskertoimen skaalaamisen siten, että kukin mallialus olisi 

tuottanut oman osuutensa kunkin ikäryhmän kalastuskuolevuudesta. Tällainen ratkaisu 

olisi monimutkaistanut mallia paljon, mutta sen tuottamat hyödyt, ajatellen tämän 

pilottitutkimuksen tarkoitusta, olisivat olleet pienet. Mallinnuksen toteuttamisesta 

saalisosuuden ja kalastuskuolevuuden kertoimen avulla on sen yksinkertaisuuden lisäksi 

se etu, että Suomen ja EU:n kalastushallinnossa ICES:n menetelmiin on totuttu ja 

kalastuskuolevuuskertoimen käsite on tuttu (Pönni 2003a, 11). Näin toteutetun 

tutkimuksen tulokset ovat mahdollisesti paremmin ymmärrettävissä ja siten 

todennäköisemmin suuremmaksi avuksi päätöksenteolle. 

 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin ITQ-järjestelmän taloudellisia ja biologisia vaikutuksia 

yhdellä kalastusalueella ja yhdelle kalakannalle. Jos Suomen kalastuspolitiikkaa 

muutetaan ja yksikkökohtaisiin siirrettäviin kalastuskiintiöihin perustuva säätely 

osoittautuu toimivaksi, niin mahdollisesti seuraava askel on ITQ-järjestelmän laajennus 

koko Suomen silakan kalastusta koskevaksi. Tulevaisuutta ja Euroopan unionin 

yhteisen kalastuspolitiikkaa silmällä pitäen, olisi mielenkiintoista kehittää 

bioekonominen ekosysteemimalli. 

 

Arnason (1998) teoriaa soveltamalla olisi mahdollista tarkastella Itämeren kiintiöidyistä 

lajeista esim. silakan, kilohailin ja turskan kalastuksensäätelyä yhteisen ITQ-

järjestelmän puitteissa. Kehitettävässä ekosysteemimallissa voisi huomioida silakan ja 

kilohailin välisen ravintokilpailun ja turskan näihin lajeihin kohdistaman saalistuksen. 

Lisäsyvyyttä analyysiin toisi ympäristötekijöiden kuten rehevöitymisen ja 

suolapitoisuuden, sekä ympäristömyrkkyjen esim. dioksiinien huomioiminen. Myös 
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kalakantojen hyödyntämisen mallinnusta voitaisiin laajentaa yhden valtion tarkastelusta 

Itämeren kalastusvaltioita koskevaksi. 

5.7 Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin. Luonnonvarataloustieteen traditiota ja 

kalastuksensäätelyn teorioita soveltamalla muodostettiin ja analysoitiin Selkämeren 

silakan kalastuksen bioekonominen malli. Kehitetyllä mallilla analysoitiin sekä 

elintarvike- että teollisuussilakan kalastusta kahden yksikkökohtaisen 

kalastuskiintiöjärjestelmän puitteissa. Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä pyrittiin 

täyttämään sekä mallinnuksen että kirjallisuuskatsauksen avulla. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että Selkämeren silakan kalastus 

ei nykyisten suositusten mukaisella kalastusteholla voi jatkua kovin pitkään, koska sekä 

taloudelliset että biologiset edellytykset puuttuvat. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

yksikkökohtaisilla siirrettävillä kalastuskiintiöillä voidaan parantaa Selkämeren silakan 

kalastuksen kannattavuutta ja kalakannan tilaa. Kämäräiseen ym. (2002) ja Peltomäkeen 

(2004) viitaten voidaan lisäksi päätellä, että kalastajat todennäköisesti hyväksyisivät 

uuden säätelyjärjestelmän.  

 

Kalastuspolitiikan muutoksella on moninaisia tulonjakoon ja oikeudenmukaisuuteen 

liittyviä vaikutuksia. Tässä pro gradu –tutkielmassa on viitattu yksikkökohtaisen 

kiintiöjärjestelmän ominaisuuksiin, joilla järjestelmän yhteiskunnallista 

hyväksyttävyyttä voidaan parantaa. Se millainen Suomen ITQ-järjestelmän tulisi olla, 

on kuitenkin kokonaan uuden tutkimuksen arvoinen kysymys. 
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LIITE 1: Yhtälöiden (2.18-2.21) johtaminen 
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Yhtälöstä (L 2) ratkaistaan µ  
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Sovelletaan liittotilaehtoa 

 

(L5) 
x
H
∂
∂

−= µδµ&  

 

(L6) 






 ′−′+′−= ∑∑
==

N

i
i

N

i
i ExqxFExqp

11
)()()( µµµδµ&  

 

(L7)        = [ ] ∑
=

′−−′−
N

i
i xqEpxF

1
)()()( µµδ  

 

Tilayhtälö on 

 

(L8) ∑
=

−=
N

ii
iExqxFx )()(&  



Optimiohjausteorian mukaan yhtälöiden ( L3, L7, L8) tasapainoratkaisu on ns. steady 

state –tilanne eli vakaa tila. Tämä tarkoittaa, että tasapainossa kalakannan koko x on 

vakio, minkä seurauksena myös kalan varjohinta µ on vakio. Tarkastellaan 

tasapainoratkaisun ehtoja yhdelle kalastusyksikölle j. Tasapainoratkaisu toteuttaa 

seuraavat ehdot: 
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Yhtälön (L9) mukaan kalakantaa kalastetaan kestävästi eli saalis on juuri kalakannan 

kasvun suuruinen 
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 Kun yhtälö (L4) sijoitetaan yhtälöön (L10) ja sievennetään, saadaan yhtälö 
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Kun yhtälöön (L11) sovelletaan yhtälöä (L9) saadaan yhtälö 
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joka tunnetaan nimellä luonnonvaran hyödyntämisen kultainen sääntö. 
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